










সঞ্যম্নু্গে হ্বাঙ্গজপ' 

৬? পা রি যু ). 1.৬ ই ! 

3 [পয ৭8115 ৬11 1 রী | 

রা 
| রে 7৯1 

এ 1.5 88 

শ্রীকালীপ্রসন্্ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

গুগল 5ভোপাধ্যায় এগু অম্ল 
২৯৩১১, কর্ণওয়ালিদ্ ্টাট, কলিকাতা । 

আশ্বিন ১৩৩৪ 
0185510.... ?1/7% 
800, 110. 19 £7 ১৭ 
19109080১ ৭ ০8008001 

মূল্য ৩ টাকা ॥ 



প্রকাশক-_্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
২৯৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ স্ীট-_কলিকাত]। 

১ হইতে ২৭ ফর্খা কালিকা যন্ত্রে এবং অব 
সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে মুদ্রিত । . /. 

প্রিপ্টার-_ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র এল 



৯.০ স্লঞ্গ ্শভ্জ 

উীঙ্ল্প*্প কম্মত্ে। 





বিজ্ঞাপন । 

₹ই বৎসর কাল নান! বিড়ম্বনা! ভোগ করিয়। “নধ্যুগে বাঙগল! গ্রন্থ 

বুদ্রাধস্ত্রের কবল-মুক্ত হইল। কখনও নিজের অন্ুস্থতা কাধ্যের অস্তরার 

হইয়াছে, আবার আমি প্রস্তত হইলে ছাপাখান। অপ্রস্তত করিয়াছে। 

প্র দেখার ক্রাটতে অনেক ভ্রম রহিয্া! গিয়াছে । “মধাযুগ” শব্ধ লইয়! 

মতভেদ হইতে পারে? গ্রন্থভাগে মু্লমান অধিকারের আরম্ভ হইতে 

মধ্যযুগ কল্পিত হইয়াছে । এই পুস্তককে মধ্যযুগের বাঙ্গলার এক সর্ববাঙ্গ- 

সম্পন্ন ইতিহাম বলিতে পারি ন। একালে “বিজ্ঞানসম্মত” ইতিহানে 

আবার "পাথুরে প্রমাণ চাই। তত শক্ত জিনিস হজম করিবার সাধ্য 

না থাকিলেও বছুতর পুস্তকাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বথাসম্ভব 

প্রন্কতের অনুনরণ কর! গিক়্াছে। গ্রস্থাদির নামের তালিক। দিয় পুথি 

বাড়াইবার আবশ্তক দেখি না। সামরিক পত্রে ইতিপূর্বে যে সকল প্রবন্ধ 

দিয়াছিলাম তাহাই ঘোড়াতাড়। দিয়া “সেকালের চিত্র” নামে এক পুস্তক 

ছাপিতে দেওয়। হয়; তাহার কয়েক ফর্ম ছাপা হইয়াও নষ্ট হইয়৷ গিন়্াছে। 

সেই কল্পনা পরিবর্তিত আকারে “মধ্যযুগে বাঙগলায়' পরিণত হুইল। “যে 

যাহ! লিখিবে তাহাই মাতৃপদে পুণ্পাঞ্জলি' ঃমহাজনের এই উক্তি স্চিরকাল 

আমাকে উৎদাহিত করিয়াছে। জীবনের ব্রত অষ্টাদশ শতাবীর বাজলার 

ইতিহাসের শেষাংশের উপকরণ নাঁন। উপায়ে সংগৃহীত হইলেও দেশ: 

কালের অবস্থ! এখন এ রূপ গ্রন্থ প্রকাশের অনুকুল নছে। মধাযুগের 



৮৩ 

রাজনীতিক বিবরণ নান। গ্রন্থে আলোচিত হইতেছে বলিয়া উহ! সংক্ষেপে 

লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সে কালের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে সমস্ত বক্তব্য এই 

পুস্তকে বল! হইল ন1) এখনও অপ্রকাশিত প্রাচীন পু'ধির আলোচনা 

শেষ হয় নাই। 

যে মহান্থুভবের অর্থপাহায্যে সে কালের চিত্র মুদ্রণের উদ্ভোগ হয়, 

নামোল্লেখ তিনি ইচ্ছ। করেন না। গবর্ণমেন্টের শিক্ষা বিভাগ অন্ুগ্রহ 

করিয়া মধ্যযুগের ইতিহাসের ১৮০ খণ্ড ক্রয় করিবার আজ্ঞা দেওয়ায় 

গ্রন্থ প্রকাশ সহজ-সাধ্য হইয়াছে । চিত্রগুলির ব্লক্ প্রকাশক প্ররস্তত 

করাইয়াছেন ? কেবল ৬স্ভূবনেশ্বরীর ব্লক্ স্হ্ৃত্বর সতীশচন্ত্র মিত্রের নিকট 
পাইয়াছি। অন্তান্য প্রাচীন মূর্তির সহিত তুলনায় এই ত্রিপুটেশ্বরী মৃষ্তি 

মধ্যযুগের প্রথমে নিন্মিত এই ধারণ! হওয়ায় ইহা গ্রস্থারস্তে দেওয়। হইল। 

ছুর্গাগ্রাম 
] ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১ল৷ আশ্বিন-_- ১৩৩০ । 
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জগতের ইতিহামে এক জাতির নব অভ্যুত্থানে অন্ত প্রাচীনতর জাতির 

পতন নিত্য ঘটনা । যে আর্ধ্য-সমাজ ধুগ-যুগান্তর ব্যাপী অধিকারে সমগ্র 
তারে ধর্ম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহাযো এক অপূর্বব সভ্যতা বিস্তার 

করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছিল, কালবশে তাহাদের ক্ষান্রশক্তির 

অধঃপতনে পাশব-বলে বলীয়ান অপরের জয়লাভ হইবে, ইহ! বিিত্রক্ীহে। 
এমন সময় গিয়াছে যখন তৃবন-বিজী আলেক্জণ্ডারও ক্গৌদ্রকাদি কু 
সীমান্তবাসী জাতির বল পরীক্ষা! করিয়াই ক্লান্ত হইয়া শ্রীগ্াধিকো সেনা- 

দলের অগ্রসর হইবার অনিচ্ছার ছলে প্রত্যাবর্তই সৎপ্রামর্শ বিবেচনা 

করিয়াছিলেন। শক হুণাদি বর্ধর জাতি পশ্চিম ভারতে উৎপতিত হইয়। 

সময়ে হিন্দু-শক্তির বিনাশ-সাধনের উদ্ভোগ করিয়াও শেষে আর্ধাভাবাপর 

হইয়। পড়িয়াছিল। তখন আর্ধ্য হি্গুর প্রাণ ছিল, আঘাতে গ্রতিঘাত 
চলিত; আবার তাহার সুবিশাল ক্রোড়ে নবাগতেরও গ্বান হইত। নব- 

ধর্মবলে উত্তেজিত তূর্য আরব জাতি আফ্রিক। পদদলিত করিয়া স্পেন 

পর্যন্ত অধিকার করিয়াছে; পূর্ব রোমক-সাম্রাজোর প্রাচীন ভিত্তি 

তাহাদের নিদারুণ আঘাতে কম্পিত হুইগনাছে; সভাতর পারদিক জাতি 
উৎখাত হুইয়াছে। কিন্তু তিনশত বর্ষের অধিককাল ধরিয়া ইস্লামের 

অর্ধচন্ত্র-লাঞ্ছিত পতাক। পূর্বভাগে হিন্ু-রাজোর দিকে আর অগ্রসর হয় 

নাই। ক্ষুদ্র সিন্ধুরাজকে পরাভূত করিয়া কাসেমের মুসলমান দল অধিক- 

কাল ফলভোগের' সুযোগ পায় নাই। নানা কারণে পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু- 

(ক) 



রাজার! যখন হছূর্বল হুইয়। পড়িতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই পার্বত্য 
মালভূমি নিবানী জাতির নায়ক-্বরূপে গজন্বী সুলতানগণ বলসঞ্চয 
করিয়া চতুর্দিকে গাব. বিস্তার করিতেছিলেন। শেষে অমিততেজ! : 
মহুমুদ প্রতিভাবলে প্রবল-সৈন্তদল গঠিত করিয়া ধর্ম-বিস্তারের সঙ্গে ধন 

লু$নের লোভ মিলিত করিয়! দিয়া, ভারতের দিকে যখন গর প্রচণ্ড চমূ 
চালনা করিবেন, তখন সেই পারব তা-লোতের গতিরোধ অসাধ৷ হইয়। 

উঠিজা।, ৪ 

দিখিজয়ী সুলতান মহমুদের ছ্র্বার আফ্গান ও পার্ধবতীয় ' সেনাদলের 

সহিত সন্ুখ-বুদ্ধে পরাভূত হইয়া! ভৃণের নায় উড়িয়া! যাওয়া! (১) গৃহ-কলছে 
,ছুর্বলীকুত উত্তরাখণ্ডের ক্ষঞ্রিয় ৫) রাঞ্জগণের পক্ষে কলঙ্কের কথ ন! 
হইতে পারে। এক সময়ে সভাতর প্রাচীন রোমক জাতি অসাধারণ 

দেশীত্মি-বোধ দ্বার। উদ্ধদ্ধ হইয়! হানিবলের বলছানির যে আয়োজন 

করিয়াছিল, অধঃপতিত ভারত-ক্ষত্রকুলের পক্ষে সেরূপ রাষ্ট্রীয় সুযোগ 

ঘটে নাই। বহছুতর সামন্ত রাজার অধীনতায় স্থাপিত ক্ষুদ্র রাজ্য গুলি শক্তি 

সঞ্চয়ের অনুকূল ছিল না। গজনবী সথলতানের পঞ্জাবে স্থারী তাবে 

ষে মুসলমান অধিকারের প্রতিষ্ঠ। করিলেন, তাহ! আর লিন্ধুদেশে মহম্মদ 
বিন্ কাসেমের আধিপতের মত উৎখাত হইল না। গোরের পার্বত্য 
উপত্যকার নব মুপলমান মহমুদের বংশধরগণকে নিজ্জিত করির়। শেষে 

পঞ্চনদে প্রবেশ করিলঃ তখন অব্যবহিত পূর্ববাগের রাজপুত-রাজগণের 
সহিত উহাদের সংঘর্ষ অনিবার্য. হইল। তোমর বংশীয় দিশ্লীপতিগণই 
ইতঃপুর্বব বৈদেশিক . আক্রমণে বাধ! দিয় আসিয়াছিলেন, এখন চাহমান্ 
বংশের প্রধিত_নাম পৃথ্রাজের স্কন্ধে সেই ভার পড়িল। তিনি 

বারছ্থার মুসলমানকে পরাভূত করিয়াছিলেন বর চারণ গ্রন্থে উল্লেখ উল্লেখ 

(১) আল্-ধিরুণী (আবি রেহান্ ) 

(খ) 



অাছে। কিরৎকাল মাত্র প্রতিহত হইলেও এ পার্বত্য শ্রোতঃ আর বাধ! 
মানিল না। পার্খবর্তী হিন্ু রাজার! তখন ঈর্ধ। ও কলহে কালাতিপাত 

॥ করিতেছিলেন। যখন ১১৯২ থুষ্টাঝে গোরদলপতি, মহম্মদ বিন্ সাম দিল্লী 

প্রদেশ আক্রমণ করিলেন, তখন পৃথ্বাদ্ন জমিতবিক্রমে হিন্দু-সেন! চালন। 
করিয়। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন, একথ৷ মুমলমানী ইতিহাসেও 
স্বীকৃত। প্রভূভক্ত এক সৈনিকের পৃষ্ঠটদেশ আহঙ মহম্মদকে যুনধক্ষেত্র 
হুইতে উদ্ধার করিল? পরবর্ষে বলসঞ্চয় করিয়া! গোরীয় বীর চাহমান্ 

নায়কক পরাতৃত করিয়৷ ভারতে মুসলমান রাজত্বের বীজ বগম কথিলেন। 

দেশীয় প্রবাদে বিশ্বাস করিলে এই সময়ে কানোজ-পতি জরচন্দত্রের সহিত 
কলহ হিন্দুর কাল স্বরূপ হইয়াছিল; জরচঙ্জের দশাও অনতিবিলম্বে 
সমান দাড়াইল। 

কিন্তু মধ্য-আর্ধ্যাবর্ডের নবক্ষত্রিয় রাজপুতের তখনও শক্তি ছিল। 

দিল্লী প্রদেশ আরধক্কৃত হইলেও আজমীরের চৌহান্গণ সত্তবরে বিজয়ী মুসজ- 
মানের পদ্দানত হয় নাই। নিজের দেশ রক্ষার অন্ত আত্মোৎসর্গের দৃষ্টাস্ত 
এঁ চৌহান্ ও রাঠোরদিগের তৎকালিক আচরণে পরিস্ফুট হইলেও ইহ! 
হ্বীকাধ্য ষে, রাষ্ট্রনীতির সাধারণ সুত্রেও তাহাদের জানের অভাব ছিল। 
যুপ-কাষ্টের সন্মুথে আনীত মেষ স্থচ্ছন্দে নবদুর্ববাদ্দল চর্বণ করিয়। থাকে; 

* পা মোচড়াইয়৷ তসলার ফেলিয়। ধরিলেও কাগজ্ঞানের উদর হয় না, 

ক্কাটিয়। ফেলিবার পরেই যত ছট্ফটানি। চাহমানের পরবস্তী চেিত 

বা জন্কচন্দ্রের কিশোর পুত্রের অধিনারকতায় গাহড়বালের কিয়ৎকা'ল 
আত্মরক্ষার উদ্ভম ইহ তিন আর কিছুই নয়। চাহমান ও রাঠোরের 
দেশাত্মবোধ জ্ঞান ছিল না। আত্মপ্রোহিতাই একালের হিন্দুর কাল 
হইয়াছিল ; একতা থাকিলে ইতিহাঁপ অন্ত তাব ধারণ করিত, ইহা! মকলেই 
বুঝিতে পারেন। - বাহ হক, এ তুই শক্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়। গেলে পাঠান €)- 

(গ) 



হ এ উর 

বন্। নি্নভূমি প্লাবিত করিল। ইতি মধ্যেই রহ্ধ পথে লু$ন লব্ধ নর্থলোলুপ' 
পার্বতীয় দরিদ্র হূর্কত্ত দলের ধারা শতমুখী হুইয়। প্রবাহিত হুইতেছিল। 
তাহারই অন্ততম স্রোত প্রথমে ক্ষীণকায় থাকিলেও বাঙ্গলার নিয্ভূমিতে , 
উপনীত হহম্সা বিশাল বপু ধারণ করিয়াছিল; শেষে সহত্রধারায় পরিণত 

হইয়! বঙ্গ সমাজ-সাগরে বিলীন হইয়া গেল। 

এমন দিন গিক়্াছে যখন বাঞঙ্গালীও এক শক্তিশালী জাতি ছিল। 

পুরাকালের কাহিনী পরিত্যাগ করিলেও দেখিতে পাই, মাৎস্তন্তায় অর্থাৎ 

অরাজক উপস্থিত হইলে, এই বাঙ্গালী জাতির নারকেরাই পরামর্শ করিয়। 

ব্াজাসনে গোপাল নরপালের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্মপাল দেবপালের, 

বিরাট বলীয়-বাহছিনী এক সময়ে সমগ্র আর্ধ্যাবর্তে দিখ্িজয় করিয়। 

আসিয়াছে । 'গান্ধার হ'তে জলধি শেষ তীহার্দের জয় পতাকণ উড্ডীন 

হইয়াছে । “সমগ্র জন্থু্থীপ ভূপাল” একদিন বাঙ্গলার পালের অনুগত 

হইয়া দেনাবল বন্ধিত করিয্াছেন। যোদ্ধঞ্জাতির কথ দুরে থাকুক্, 
এককালে দেবপালের বুহম্পতি-প্রতিম ব্রাহ্গণ-মন্ত্রী কেদার মিশ্র মহা- 

ভারতের যুগের দ্রোণাচার্ধোর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রণপাগ্ডিতাও প্রদর্শন 

করিয়াছেন; মন্ত্রীপুত্র সোমেশ্বরও যুদ্ধে সে যুগের ত্রাঙ্গণের রুতিত্বের 

পরিচয় দিরাছেন। ব্রাহ্ধণ তখন তকেবগ ধর্মোপদেষ্ট। এবং রাজমন্ত্রী ছিলেন, 

না, জননায়কও হইতেন। পালরাজের পতনের পরেও হেমস্তসেন নিজ-. 
ভূজমদমত্ত” রিপুকুলের শান্তা, বিজয়সেন “বিজয়ী” বল্লালসেন “দিবস কু 

সদৃশ তেজীয়ান্ “নিখিলচক্রতিলক” ছিলেন) তীত্রশাসনের এই সমস্ত 

বিশেব অতিরঞ্িত বোধ হয় ন1। যে মহারাজ লক্ষণসেন যৌবনে কলি 

বিজরী, শক্ষেত্র, বারাণসী এবং প্রয়াগে বাহার জয়ন্তস্ত নির্মিত হুই্নাছিলঃ 

তাহারাই বৃদ্ধ দশায় বিজাতীয় আক্রমণে রাঙ্লোপ কিরূপে সম্ভবে ? এই 

সমন্ত। পুরুণে কেহ কেহ লক্ষপসেনের পরলোকান্তে মুললদান বিজয় ঘটির।- 

(খ) 



ছিল, একথ৷ কষ্টকল্লিত প্রমাণের বলে, কুজাপি ব। স্বদেশ-প্রেষের আতি- 

শধ্যে নির্দেশ করিয়াছেন। সমসাঁমগ্রিক মুসলমান এতিহাপিক মিন্হাজ 
সিরাজ নদীয়া আক্রমণ এবং রায় লস্মপিয়ার পলারন বার্তা লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থের এই অংশ গরগুজবে পূর্ণ (২)$ এই 
এস. সপ শপ শপ এ সপ? আব 

(২) গৌড় বিজয়ের চত্বারিংপৎ বৎসর পরে এঁতিহাসিক মিন্হাজ এদেশে 

আসিয়া সম্সাম্-উদ্দীন নামে বখতিয়ারের এক প্রাচীন সৈনিকের সাক্ষাৎ পান। মগধ 

এবং গৌঁড় জয়ের বিবরণ সম্ভবতঃ এই নম্সা্ ও অন্ত যুসলমানের কথিত উপাখ্যান 

হইতে সংগৃহীত । গল্পে লিখিত হইপ্লাছে বে, লস্মণিক্স! পিতার স্বৃত্যুকালে মাতৃগর্ভে 
ছিলেন । রাণীর প্রসব বেন! উপস্থিত হইলে গ্যে(তিধির। গণিয়। বলিলেন যে, মেই- 
কালে সন্তান প্র্ৃত হইলে হতভাগ্য হইবে। রাণী আদেশ দিলেন, তাহার প1 ছুইটি 

বাঁধিয়া ঠাহ!কে উত্ধপদে রাখ! হউক ; তাহাই কর! হইল। ওত যুহূর্তে পায়ের বাধন 

খসাইয়। দিলে পুত্র প্রস্্ত হুইল, কিন্তু রাণী যার! গেলেন। নবকুমারকে তখনই 

সিংহাসনে স্থাপন কর! হইল। লস্মণিপার অশীতি বর্ষ বয়সের সময় বখ্তিয়ার সদলে 

নদীয়। আব্রমণ করিলেন। সৈগ্ঠদল পশ্চাতে পড়িয়া রহিল; সপ্তদ 
রাজঘারে উপনীত হইর়। বথ্তিয়ার যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকে, 
ফেলিলেন। বৃদ্ধ রাজ! তখন তোজনে বসিয়াছিলেন, সংবাদ পাইয়৷ খিড়কী হু 

পলাইয়া নৌকারোহণে শন্কনাথে উপস্থিত হুইলেন ইত্যাদি । তবকাৎই নানি 
আরও জনেক আজগুবী কথ! আছে। | 

বঞ্ধিমচন্্র এক সময়ে লিখিয়াছিলেন, সপ্তদশ অঙ্থারোহী লইয়া! বথৃতিয়ার থিলিজী 
বঙ্গ বিজয় করেন, এ কথ! যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে সে :কুলাঙ্গার। কিন্ত শুধু চট্টিলে 
চলিবে না, ত চট্টোপাধ্যায় :হইলেই ব1? প্রমাণ প্রয়োগ চাই । এ কালে অন্কে 

বাঙ্গালী লেখনী-মুখে লক্ষণসেনের কলঙ্ক মোচনে অগ্রসর; কিন্ত কলমের জোরে কলা 

ঘুচে না, বরং কলমই বাঙ্গালীর কলম্ক হইয়া! দাড়াইরাছে! “বৈজ্ঞানিক প্রপালীতে' 
ইতিহাস রচনার পক্ষপাতী আমার হুকৃতী ছাত্র জমান্ রাখালদাস বন্যোপাধ্যার ও 
অধিক কিছু করিতে পারেন নাই ; কেবত ততরসা দিয়াছেন, 'যাহা তূগর্ভে অথবা ভবিষ্যৎ 

গর্ভে নিহিত আছে তাহা ঘখন দিবালোক দর্শন করিবে'_-তখন নূতন ইতিহাস রচিত- 

(৬). 



অবস্থায় প্রতিহাসিক সমালোচনায় তথা নির্ণর কর! কঠিন। হিন্দুর রচিত 

কোন ইতিহাস মাই। মহম্মদই বখৃতিয়ার বে তাহার মালভূমি নিবাসী 
ধনলুব্, পাশব-বলে দক্ষতর সৈনিক সঙ্গে সহসা উৎপতিত হইয়৷ প্রথমে 

বিহারের রাজধানী, শেষে নবদ্বীপ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তাহা! সকলকেই 
স্বীকার করিতে হইবে। 

মুসলমান এতিহাসিকের বিবরণের সহিত দেশী প্রবাদ যোগ করিয়া 

ইতিহাসের জীর্ণ কঙ্কাল কোন প্রকারে গ্রঞ্িত হইতে পারে। বল্লাল 
পেন মিথিলা জয়ে যাত্রা করিলে জনরব উঠিয়াছিল যে তাহার জে(কাত্তর 

ঘটিয়াছে; তখন বালক লক্ষ্ণকে রাজাননে স্থাপিত কর! হয় এ প্রবাদ 
অনেক পরবর্তী রচনা হইলেও লঘুভারতে আছে । সামস্তসেনের গঙ্গাবাস 

পাথরে খোদ] স্থতরাং অকাট্য, বল্লাল এবং লক্ষণ উভয়েরই পর পর বৃদ্ধ- 

দশায় নবদ্ধীপে গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন ইহাই আমাদের অঞ্চলের পোকে 
বিশ্বাস করে । লক্মণের অশীতিবর্ষ বয়সের পরে বথ্তিয়ারের আক্রমণ 
মিন্হা্জে; পুস্তকে আছে; ইহ! লক্ষ্মণ ষংবৎ ( ১১১৯ খৃঃ) এবং আক্রমণ- 
কালেল নহিত মিলাইয়। ১১৯৯ খৃষ্টাৰ ব1 ১২০* ধরিলে গোল হয় ন। 

₹৩ গোল, মহ্থারাজ লক্ষ্মণ সেনের মত ব্যক্তি জীবিত থাকিতে বিদেনীর 

দ্বার1 লাঞ্চনাতে বিশ্বাস করায়! বুদ্ধ মহারাজ লক্ষ্মণ গেম পুত্রদিগের হস্তে 

রাজ্যভার দিস এক প্রকার বানপ্রস্থ ধর্মাবলম্বী হওয়। বিচিত্র লছে। 
অনুপযুক্ত পুত্রের! গৃহকলছে ব্যাপূত থাকিতে পারে। রাখাল দাও 

(পিখিয়াছেন, “বিন! যুদ্ধে বা! অল্লায়াদে গৌড়মগ্ডলের একমাত্র তোরণ পথ 

হইতে পারিবে । বৃদ্ধ সে আশার বসি! থাকিতে পারে কই? আহার, তূগর্ভ হইতে 
রত্বের সন্ধানে লেখনী নুখে মল গা্টিই বাহির হয় দেখা বাইতেছে। অন্রগর কবে 

উঠিবে, কে জানে ? হিন্দুর লিখিত ইতিহাস বখন পাওয়1 বায় না, তখন নালিরীর গল্প- 

গজব কিছু বাদ দিয়া না লইলে উপায় ফি? 

(চ) 



অধকৃত হইয়াছিল, মুসলমান সেনা৷ গৌডমগ্ডলে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, 

লক্ষ্মণ সেনের কুলাঙ্গার পুত্রত্রর বোধ হয় তথন আত্মদ্রোহে লিপ্ত থাকিয় 

। স্বদেশ ন্বধন্্ম ও স্বজনের সর্বনাপের পথ প্রশস্ত করিনা দিতেছিলেন। (৩) 

ফলকথা, এই সময়ে বঙ্গীয় সমাজের উচ্চস্তরে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্মের নামে 

ব্যভিচার এবং স্বার্থপরতা প্রবর ছিল। কাব্যে হইলেও সমাজ-চিত্র 

ইতিহাসের এক্ষ প্রধান উপকরণ । তখন যুক্ত রাজপথে সাম়ংকালেই 

বারবিলা্িনী দলের “মঞ্জু মীর ধ্বনি”__“বদ্যং তরিসন্ধাং নভঃ। ধর্মের 
কথাওখক পৰিচ্ছদে বাহির তইত, জয়দেবে তাহার নষুনা। আছে । শ্রীমান্ 

কেশব মেনই বোধ হয় তখন রাজকার্ধয দেখিতেন। তিনি কৌমারে 

বীরব্রহ হইলেও তখন কেবল “কুরঙ্গী-দৃশী” লজ্জাবনতা সুন্দরীকুলের 
'নীববন্ধ বিসরণে*ই ব্যাপৃত খাঁকিয়৷ উদ্ভট শ্লোকের 'নীবি মোক্ষে। হি 

মোক্ষঃ এই পরিহাস বাক্য পার্থক করিয়াছিলেন। অধঃপতন কেন না 

হইবে? বঙ্গের শেষ নবাবের যে গতি হইয়াছিল, তাহার ও *্বন্ইরপ হইবে 

[বাঁচঙজ।ক ? | 

যে দিন খল্পবংশীয় খর্ব্ককার মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার দারিদ্রের পীনুন 
পিতৃভূ'ম অনুর্বর গোর উপত্যক। পরিত্যাগ করিয়া দর্গিণে আসিয়া গজনীরি, 

গোরীয় সুলতানের নিকট সৈনিকের সামাগ্ত কন্ম প্রার্থন। করেন, সে দিন 

কে ভাবিম়াছিল সেই নগণ্য সামান্ত ব্যাক্ত শেষে ভারতের ইতিহাসে এক 

প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসবে? দেহের থর্ব্বতা সেনাদলে প্রবেশের 
ইনি লজ সস উপ পপ ৮০. 

(৩) রাখাল দাসের উল্লিখিত বুদ্ধ গয়'য় অশোক চল্লারদির শিলালিপি, নি 

খুাবে লক্ষণের লোকাগর হওয়ার প্রমাণ বলিয়া অনেকে গ্রহণ করেন ন।। লক্্পণ- 

সেনের অমাত্য বটু দাসের পুত্র শ্রীধরের “সহুক্তি কর্ণামৃত' ইহার প্রতিকূলে সাক্ষ্য 

দগনাছে। লক্গ্ণসেনের পরলোকান্তে মুসলমান আিয়াছিল, এ কথ। এখনও প্রমাণিত 

হয় নাহ। 

চি 



অন্তরায় ইইলে বথ্তিয়ার মবগ্ত কিছু দিনের জন্ত একটি তুচ্ছ চাকরী 

পাইয়াই গ্ৃতার্থ হইলেন। শেষে দেখিপেন, দলে ধণে স্বদেশের তোকে 

ভারত আক্রমণে সজ্জিত হইতেছে ঃ ভারতের ধন বুত্বে হুখ দৈন্য দুরে 

যাইবে ইহ! নিশ্চিত ভাবিয়া এই কন্ঠ মুসলমান ছু চারি জন সমদশাপন্ন 

চ্ণেকের সঙ্গে যাত্র। করিয়। দিল্লীতে আসিয়া পৌছিলেন। তথন সবে মাত্র 
দিল্লীপ্রদেশ গোরী বিজেতৃদলের করারত্ত হইয়াছে । দিলীর সৈনিক 

কর্তৃপক্ষও খর্বস্ুলতন্থ গণ-নারকের আবাহন করিগেন না) শেষে 

বদাওয়নের মেনাপতি বক্তয়ারের আগ্রহ দেখিয়া হাছাকে নসৈমকের 

কাধ্য দিলেন । অযোধা প্রদেশে কর্মক্ষেত্রে বিশেখতঃ লুঠনাদি ব্যাপারে 

সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়া খখ্তিক্কার চুনারের জাযগীর লাভ কাঁরলেন। 
সেখান হইতে সময়ে সয়ে সদলে বাহির হইয়া চারিদিকের স্থান সমূতে 

উৎপাত আরম্ভ করিয়া তিনি দেশীয় লোকের ভীতি এবং অন্থুচরের অনুরাগ 

অঞ্জন করিতেছিলেন! ক্রমে লুণ্ঠন লব্ধ অর্থ সাহায্য আনেক শাফগান্ 

বর্বরকে স্ঞ্গত করিয়! লইয়া বখ্তিয়ার 'এক সেনাদল গঠিত করিলেন। 

অতঃপ. বর্তমান "বহার প্রদেশের লীমান্তভাগ এমন কি মুঙ্গের পর্যান্ত 

+ ঠার দলের সামরিক পদার্পণে উপদ্রত হইল (8)। ধিহারের তৎকািক 

অবস্থা শোচনীন্ন ছিল। পাল বংশের শেষ রাজ। গোবিন্দ পাল পুব্ব এবং 

পশ্চিম উন্তয় দিকের হিন্দুরাজগণ কর্তৃক বারম্বার নিচ্জিত হওয়ায় এই 
সময়ে মগধ বা দাক্ষণ বিহারের ক্রিদংশ মাত্র তাহার প্রভুশক্তি স্বীকার 

করিত । দেশ রক্ষার ন্ব্যবস্থী বা সেম্তবল ভাল,.ছিল না। বথ্ৃতিয়ান 

১১৯৮ খ্ুষ্টাকে তাহার রাজধানী উদ্দগুপুর্ ( বর্তমান বিহার ) আক্রমণ 

করিলে মুষ্টিমেয় সেন। মাত্র লইয়। হুর্গ এবং নগররক্ষা অসাধ্য হইল; রাজা 

বুদ্ধে নিহত হইলে মুনলমানদল লুন এবং হত্যার নাগরিক খর্গকে 

08) তবকাৎ উ-নানিরী ( মিন্হাজ্ সিরাজ ) ূ রা 

(জ) 
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উদ্থান্ত করিয়া! শেষে গিরিনীর্ষে উদ্দগুপুর সংঘারাম আক্রমণ করিণ। 
এখানে মুগ্ডিতশীর ভিক্ষুর দলও বর্ধবের হস্তে পরিজ্রাণ পাইল না 
(৫) ; কৃপাণের মুখে পপ্ডিত মুর্খ সকলেই উৎসর্গীকৃত হইল। এঁতিহাসিক 
মিন্হাজ্ লিখিক়াছেন, দূর্গ অধকৃত হইলে দেখা গেল উহা একটি বিদ্যালয়, 
তথায় রাশীকৃত পুস্তক সাঞ্চত বহিক্াছে । গ্রন্থের মন্ম অবগভ হইবার 
'নিনিভ হিন্বুধিগেঞ সন্ধান করিয়া প্রান হইল যে সমপ্ত হিন্দুই নিহত 
€ইয়াছে। উষ্তা্া হিন্দী ভাষায় এ স্থানকে বিহার বিদ্যাপীঠ কছে (৬্)। 

হর্বব গোবিন্দ পালকে নিক্জিত করিয়া খখ্তিয়ার সহজেই মগধেব 
পক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া লইলেন। হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দির মঠ ঝা 
সংঘারাম বিজয় দৃপ্ত মুসলমানের সমধিক আক্রোশ আকর্ষণ করিয়াছিল) 
কারণ বিধন্মীর সহিত যুদ্ধ তাহাদের বিশ্বাসে ধর্ুদ্ধ, ধর্র-মন্দিরাদি ধ্বংস 

(৫) 4101)91211780-1-1)50000207 195 005 010৪ ০ 1715 10010101010, 
11)70%7 171005516 77000 1106 7990671) 0: 10156 82052 ০0 ০ 1505 21704 
৫070) ০7১০7০৫ 00৩ 0910955 2170 ০0017608152 1১90৬. শু... 62697 
851112007 06117002010205 06 0780 01806 1619 13121)170205 2010. 01)8,5717016 
০ 10956 13720175205 1770 00617006505 51325602274 01)5% 96) ৯ 21] 

$1410 ( তবকাৎ নামিরী, অনুবাদ, ৫৫২ পৃঃ) 
(৬) 10576 /676 81990 10017706150 190010 01)615 ; 200 1১615 ৪]] |] 

765৩ 0০015 02186 017061 010567%2001 0 (176 110581029105, ঢ/59 5017- 
১০০৪৫ 21200100057 01121710005 01026 01769 10181)0 £1৮5 016 11010179010 
552650178 009 1170901% 01 [1)0958 00015 7) ৮] (116 ৬1015 ০01 1111)005 
8৪. 0651) 1511150. 08 105০0110176 20002177050, 1625 0001170 01020 00৩ 
₹71)015 ০1 01521 00176555 8100 010 825 2 ০০0116£6, 2া)0 170 076 1711701 

8078৭5, 0959 ০211 & ০০116, 1311)8--তবকাৎ-ই-না (সন অনুবাদ । 

কেহ কেহ উদ্দগুপুর সংঘারাম ও রাজছ্র্গ এক মনে করিয়া ভ্রম করেন, কি 

হারের প্রাচীন ছুর্গের কিয়দংশ এখনও বর্তমান; সংঘারাম ক্ষুদ্র পর্বতের উপরে 
্্াপিত ছিল। 

(ঝ) 



করাও এই ধর্মের অলগীভূত। হিন্দুর দেশে লুঠনাদি তাহারা অন্াক্স মনে 

করে নাই, এবং লুণ্ঠন ও ধ্বংল কার্যে এই যুগের তুরফষ মুসলমান সমধিক 
ক্ষিপ্রহস্ত ছিল। বিক্রমশীলার ন্থুপ্রসিদ্ঘ বৌদ্ধ বিহারও উদ্দগুপুরের 
দণ্ডভে!গ করিয়াছিল, তবে বৌদ্ধ সন্নযাসীদিগের অনেকেই পুর্ব নুচনায় 

এখান হইতে প্রস্থান আরম্ভ করিয়াছিলেন । অবশিষ্টেবা নিহত ও 

প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার বিহারের সহিত ভম্মীভূত হইফ়্াছিল। অনেকের মতে 

মধ্যএপিয়ার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তুর্ষ জাতি ইতঃপূর্বে আবুব দেশ আক্রমণ 
করিয়া নৃশংস ব্যনহার করার মুনলমানেরা বৌন্ধের প্রতি জাতদক্রোধ 

ছিলেন। কিন্তু ছুর্বত্ত আফগান দল এদেশের হিন্দুর জন্ক পৃথক ব্যবস্থঃ 

করে নাই; সারনাথের প্রসিদ্ধ বিহারের সঙ্গে সঞ্গে প্রাচীন কাশীর একাংশ 

ভ্মীভূত হইয়াছিন্। ইয়ুন চাং কথিত বিরাট মহেশ্বর মু্তির অস্তর্ধান 

সম্বন্ধে ইতিহাম কোন সংবাদ দেয় না। বাঙ্গলায় হিন্দুর পদেউল দেহার' 

ভাঙ্গে একথ। সর্দন্মীর পুাথতেই পাওয়। যাইতেছে (৭)। কানোজে 
কেন্দ্র ঝু্রয়! মুসলমান নায়কবর্গ এই সময়ে চতুর্দিকে লুষ্ঠন এবং 

তথার্ধত বশ্মযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন । পশ্চি ভারতে তখনও লোকের 

চ, অক্ষ করিবার কথঞ্িৎ সাধা ছিল। বিহারে, বৌদ্ধ (বিহারের এ যুগের 

ধর্ম সাধনার প্রভাবে হৃদয় দৌর্বলোর যেবুপ প্রসার হইয়াছিল, পাল বংশের 

অবনতির সময়ে পার্খ্ববন্তী রাজগণের সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রতও 

সেইরূপ ক্ষত্রিয় শক্তি অর্থাৎ বান্ববল বিনাশের সহায়ত৷ কক্রিয়াছিল। 

“ এখানে শ্রীমান্ রাখাল দাসের ইতিহাপ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করির়! 

দিতেছি । “সেনরাজ লক্ষ্ণাবতী রক্ষায় পরাজ্ুষ হইলেও বিনাধুদ্ধে সমগ্র 

(৭) শুন্য পুরাণ__রমাই পগ্ডিত। এই সময়েই মুসলমানের ভয়ে মগ্গধ ও উত্তর 

বঙ্গের বৌছ্ছ সন্র্যাসীগণ নেপালে পলায়ন করায় তথার বৌদ্ধ গ্রস্থা্দি পাওয়। যাইতেছে; 
হিন্দুর দেবমুত্তি এবং ইতিহাসের উপকরণ কত নষ্ট হইয়াছে, কে তাহার খবর রাখে ? 

(এ) 



গোড়মণ্ডল মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হয় নাই। বখতিয়ার খিলিজী 

লক্ষণাবতী নগর ও তাহার চতুষ্পার্শস্থিত সামান্ত ভূমি মাত্র অধিকার 
'করিয়াছিলেন। বথ্তিয়ারের মৃত্যুকালে খরেন্্রভূমির কিয়দংশ মাত্র 

ঠ্টাহ্থার পদানত হইয়াছিল । এই পনয়ে গঙ্গাতীর হইতে দেবকে।ট পর্যন্ত 

পঞ্চাশৎ ক্রোশ পরিমিত ভূমি তাহার শ্রধিকার তুক্ত ছিল। গঙ্গার 

গঃক্ষণতীরে মুসখমানাধকার বহুদূর বিস্তৃত ছিপনা, কারণ কামরূপ 
অন্যান বাত করিবার পূর্বে বথতিয়ার মহম্মদ শেরাণ নামধেয় জনৈক 

এল্জ আমিরকে গৌড় হখতে দশ ধনের পথ চত্বাংরিংশৎ ক্রোশ দুরে (৮) 

অথাস্থৃত লখ্নোর নগর আধকার করিতে (প্রেরণ করিয়াছজেন। লক্ষ্পণাবতী 
জয়ের অট বৎসর পরে বখ্তিয়ারের গুপাভষিক্ত হসাম্ উদ্দীন বা 

গরান্ উদ্দীন ইউয়জেরু আঁধকারকালে, গঙ্জার উত্তরে দেবকোট পধ্যস্ত 

5 এবং ধাক্ষণে লথ্নোর পধান্ত ভাম দুসলমান গণ কর্তৃক আধকৃঙও হহয়া|ছণ । 
- শক্ণ সেনের বংশধরগণ তখনও পুর্ব্ব ও দক্ষিণ রঙ্গের অধিক. ছিলেন। 

সন রাজবংশ হীনধল ভইরা! পড়িলে দক্ষিণ বঙ্গ কিয়ংকাল হালঙ্গের 
. গৰ্ববংণার় রাজগণের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। কলিঙগরাজ ঝার'খ্ 
এই পথে অগ্রসর হহয়। লক্ষণাৰতীর ক্ষুদ্র মুসগমান ব্রাজ্য আক্রমণ 

রি কারয়াছিপেন। তুগ্রন তোগান্ খ। ও ইখ্যতরার উদ্দীন যুজ্বক্ কাঁলক্গসেন। 

কর্তৃক পরা. হইয়। দিল্লার সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থন৷ কারতে বাধ্য 

০ হইয়াছিলেন। ৬৫৩ হিজরার ( ১২৫৫ খৃঃ) অথবা তাহার কিরৎকা 

পুর্বে যুজ্বক্ দক্ষিণে নবদ্বীপ ও উত্তরে বর্ধন কোট পধ্যন্ত মুসলমান 

রাজ্যের লীনা বিস্তার কারয়াছলেন। মুজ্বক্ নবীপ ও বর্ধন কোট 

| বিজয়ের স্থৃত চিহু স্বরূপ যে নৃতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাহয়াছিলেন, তাহার 

(৮) এখানে নাসিরী খস্থে কিছু গোল আছে ;দশ দিনের পথ কোন হিসাবেই 

স্বা(রংশৎ ক্রোশ হয় না। সেকালের সেনাদল এত ধীর পাদক্ষেপে অভ্যান্ত ছিলন। | 

(উট) 



দুই একটি আবিষ্কৃত হইয়াছে । মুসলমান অধিকারের প্রারস্তে স্থলতানগণ 
কোন বিখ্যাত স্থান বিজিত হইলে নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইতেন। 
কান্তকুজ বিজয় করিয়া অলতমশ এইরূপ নৃতন মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন : 
ইলিয়াস্ শাহের পুর সিকন্দররশাহ কামরূপ বিজয় করিয়া কামরূপ বা 

চাউলিস্তানের নামাঙ্কিত মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন ! স্লতান্ আলাউদ্দান্ 

ভোসেন শাহ কামরূপ, কামতা, জাজনগন্র এবং শউডিষ্যা বিজস্ব করিয়া 

স্মরণার্থ, বিজিত প্রদেশ সমুহের নাম নিজনামে মুদ্রিত মুদ্রায় সনিশিষ্ট 

করাইয়াছিলেন : মুগীল উদ্দীন যুজবকের শাসন কালের পরে ঝষ্ঠিবর্ষকাগ 

লক্ষ্পণাবতীর মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয় নাই । স্আট্ু গিয়াস্ উদ্দীন 
বলবনের মধ্যম পৌত্র বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান রূকন্ উদ্দীন কৈকায়ূস 
শাহের রাজ্যের শেষভাগে দক্ষিণ বজের প্রধান নগর সপ্তগ্রাম মুসলমানগণ 

কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল । ৬৯৮ হিজরার (১২৯৮ খু? ) দেবকোটের ভূত 

সপতগ্রা-বিজিত হইলেও সমুদ্রোপকুলবর্তী দক্ষিণ বঙ্গ মুসলমানের পদানত 

ল নাই। ৮৭০ হিজরার / ১৪৬৫ খৃঃ) অথবা! তাহার কিঞ্চিৎ পুরে 

স্লতান্ রুকন্উদ্দীন্ বারবক্ শাহের রাজাকালে দৃক্ষিণ বঙ্গ ও সম্পূর্ণরূণ্ 
বিজিত হইয়াছিল ; কৈকায়ুশ শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শসমুদ্দীন্ ফিরোজ 

হুসলমান কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল” । তাবিথ নাসিরী এবং মুদ্রা হইতে 

উক্ত ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে । 

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের তিন পুত্র মাপবসেন, বিশ্বব্ূপসেন ও কেশবসেন 

পর পর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাত্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে 

তাহাদের উত্তর পুরুষ বাহার! পূর্ব্ববঙ্গে এ শতাধিক বর্ষ রাজত্ব করিয্বাছেন, 

তাহাদের নাম সম্পূর্ণ জান। যায় না৷ । বল্বন কর্তৃক তোগ্রল্ খার বিদ্রোহ 

(ঠ) 



দমনের সময়ে সুবর্ণগ্রামের রাজ! দন্থুজরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 

ইনি কুলগ্রন্থের দন্ত মাধব এবং আইন আকবরীর রাজ্জ। নৌজা হওয়া! 

সম্ভব; তাহার পূর্বে ১২১১ শ্রকার্ধে মধুসেন নামক 'বাজাধিরাঞ্জ শ্রীমন্ 

গোৌড়েশ্বরু* (৯) এক রাজার নাম সম্প্রতি জান গিক্াছে, সম্ভবতঃ তিনিও 

সেনবংথায় । সেনবংশের অন্ক কোন রাজার নাম পাওয। যায় না, 

পঞ্জাবের উত্তর পুর্ব সীমায় হিমালয়ের পাদর্দোশ কতকগুলি পার্বতা 

বান্যের বাজ সেনবংণীয় বলয়া পরিওয়ু পিতা থাকেন। লক্ষষণসেনের 

বংশধর স্থরদেন নত্তী ও স্কে ওরা: পূর্ববপুক্রষ বণিয়, পঞ্জাব গেজেটিগারে 

গৃহীত হইলেও তাহার দেশত্যাগের কাল এবং আন্তাঞ্ঠ বিবরণ সন্দেহ জনক । 

সেনবংশ বাঙ্গলার বৈদ্য এবং কার়স্থ উভয় জাতিতেই মিশিয়। গিয়াছিল। 

গৌড় মুনলমান বিজেতার হস্তগত এবং উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ তাহাদের 

অধিকৃত হইলেও ১২২ বৎসর কাল সেন রাজার! পুর্ববঙ্গে রাজত্ব কণিকা 

গিয়াছেন, পূর্বেই 'বলাইইয়াছে। এই দীর্ঘকালের“ত্মধ্যে মুসলনানের 
সহিত ঘুদ্ধা্দির বিরাম ছিল না, অনুমান করিয়া লইতে পাঠ্ি। হয়োদশ 

শতাবীর মধ্যভাগ হইতে আরাকাণ এবং পূর্বোত্তর অঞ্চলের পার্ববত্) 
জাতিরা ও সময়ে সময়ে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিয়া সেন রাজগণকে পন 
করিত (১০)। 

(») মহানহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ্ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত পঞ্চরক্ষা নামক 

বীঞ্চগ্রন্থের পাঁটাকায় ইহার নাম ও তারিখ দেওয়া আছে। আইন আকবরীতে 

উল্লিখিত সদাসেনেরগূউদ্জেশ পাওয়। যায় না; ঈরসেন প্রক্লাগ যাত্রা! করেন এবং তাহার 

বংশ হিমালয় প্রদেশে আছে বলিয়। প্রকাশ । | 

(১*) পণ্ডিত রজনীকাণ্চ চক্রবর্তী গৌড়ের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে আরাকাণের 

মগদিগের উৎপতন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কির়দংশ বিশ্বাসযোগ্য । মগের! 

শেষে সেন রাজগণকে বাঁধিক কর প্রদানে বাধ্য করিয়াছিল। 

(ড) 



মহম্মদ-ই বপ্তিয়ার গৌড় বিজরের কিয়ৎকাল পঝ্নে গ্ললগান্ কুতবুদ্দীনের 

নিকটে গিল্া হস্তী ও লুষ্ঠনলন্ধ অর্থাদি দানে বশ্তত1 স্বীকার করেন । বিজয়- 

গর্বিত বখতিয়ার পরে কামরূপ হইয়া তিববত মারুমণে অগ্রসর ভতইলে, 

পার্বতা প্রদেশে শক্রহত্তে মুসলমান দলেবু ক্লেশের একশেষ হইয়াছিল (১১) 

গুতাবর্তনের পথে কামরূপবাসীরা ৪ তাহাদিগকে বিপনন করিয়াছিল । 

বথতিয়ার দেবকোটে ফিরিয়া পীন়িত এবং মুতৃমুখে পতিত হইলেন ! 

টাহার সহচর আলিমর্দীন দেবকোটে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

গিল্লাছিলেন ; অনেকের মতে তিনি পীড়িত বখতিয়ারকে ছুব্িকাঘাতে নিভ 5 

করিয়া [সংহাসন লাভের উদ্ভম করেন । অন্ততম সেনানী মহম্মদ শেরাণ 

আলিমর্দানকে পরাস্ত করিলে তিনি দিল্লীতে পলাহস্বা কুতবটদ্দীনের 

সাভাযা ভিক্ষা করিয়াছিলেন । ইতিমধো অন্যান্ত আমিরগণের সহিত মুক্জ 

কলছে শেরাণ পরাজিত ও নিহত হইলে. আলিমর্দানই দিলী হইতে 
গৌড়ের শাসনকর্তী হইয়। আসমিলেন; তিনি বথেচ্ছাচার আরস্ত করায় 

একদল মমি তাহাকে নিহত করিয়া ২সাম্ উদ্দীন ইউয়জ্কে কর্তা 
করেন । .ফুভবউদ্দীনের মুত্র পরে হুসাম্ উদ্দীন গিয়ানুদ্দীন নাম ধারণ 
ূর্বকৃ" স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। স্থুলঙান আলতমশ তাহাকে 
দমন করিতে বাঞলায় আদিলে, সঙ্গি করিয়া গিয়ান্দ্দীন বস্তুত! স্বীকার 
করেন! 

গিকলাহুদ্দীনের সময়ে উত্তুর রাঢ় মুসলমান অধিকারে আইসে। তিনি 

লক্ষষণািতী হইতে পশ্চিমে লখ্নোর এবং পুর্বে দেবকোট পর্য্যস্ত দশ দিনের 

পথ একটি উচ্চ শরণি নি্খীণ করাইয়াছিলেন ১ বর্ষায় এই সকল স্থান জল 

(১১) সম্ভবতঃ কানরপের পশ্চিমোত্বর বাসী কোন পার্বতীয় গতির হপ্দে 

বখ্তিয়ারের সৈগ্ভ পরাতৃত হইয়াছিল; মুসলমান ইাতহামে ইহ! তিব্বত অভিযানে 

উঠিয়াছে। 

(০) 



এবং কর্দমপূণ হওয়ায় নৌকা! বাতীত যাতায়াত চলিত না (১২) লখ্নোর 

বীরভূমির “নগর* বলিয়। অনুমিত হয়। গৌড়ের চতুদ্দিক্ সম্পূর্ণ অধিকৃত 
হইলে তিনি পুর্ববঙ্গ, জাজনগর (উড়িষ্য.), ক্ষামপ্প এবং ছিছুতের হিন্দু রাজ- 

শণকে কর প্রদানে সাধ করেন বলিগ্ পারসী ইতিহাসে উল্লিখিত আছে । 

মিন্হা্জ গিয়ান্দ্দীনের দয়া, দানশীলত। এবং স্ুবিচারের ভূয়সী প্রশংসা 

কাঁরয়াছেন। তিনি পরে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করায় আল্তমশের 

পুত্র নাসির উদ্দীন্ বাঙ্গলায় আসিয়া তাহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। 

নাসির স্দ্দীনের অকা-: মৃত্যুর পরে বঙ্গে পুনরায় বিপ্লব উপস্থিত হয়, এবং 

আপ তম্শ আবার বাঙ্গলায় আসেন। তৎপরে ০শাগ্রল্ ঠোগান্ খ। শালন 

কর্ত' হন; ইনি জাজনগর ( উড়িষ্য। ) মাক্রমণ করিতে গিসা মহানদদী তীরে 
কটাপিন্ দুর্গের পুরোভাগে উড়িন্যা-রাজের সৈম্তদলের নিকট পরাস্ত হন 

: ১২৪৩ খৃঃ)। পরবর্ষে হড়িষ্যা-রাজ গঞ্গবংশীয় প্রথম নরসিংহদেব সটগন্তে 

"গড় মণ্ডল মাক্রমণ করেন । ঘখ্নোর আক্রমণ করিয়া উড়িয়া ১সম্ত 

“থ/কার মুসলমান গণকে নিহত করিয়াছিল । উহার লক্ষণাততী পরান্ত 
অশ্রুসর হইয়াছিল, কিন্তু ঠোগান্ খার সাহাব্যার্থ দিলীর বাদশাহের ভাদেশে 

ওমুবর খা এক বৃহৎ সেনাদল লইয়া আমিতেছেন শুনিয়া তথা হইতে 

গরত্যাত্ভন করে । এই টুকু ক্কৃতিত্ব লইয়াই উৎকল তাম্রশাসন লেখক 

কাব্য করিয়াছেন 'রাঢ় বরেন্দ্রের যবনীদিগের নকনাশ্রপুর্ণ অতএব কালিম্ী। 

১ইয়। গঙ্গাও এই রাজার অদ্ভুত কাঁপ্তিতে নিস্তরঙ্গা, হইয়া অধুনা 'বুনা' 
হইয়াছে-(১৩); গৌড়মণ্ডল ৬ধিকার করিতে পা।রণে ক্কাব্যালঙ্কার কতদূর 

(১২) তবকাৎই নাসিরী--ইং অনুবাদ ৫৮৬ পৃঃ। 

(১৩) *রাঢ়া বরেন্দ্র যবনী নয়নাঞ্জনাশ্রু গুরেণ দূরবিনিবেশিত-কালিমঞ্জীঃ ৷ 

তদ্দিপ্রলস্তঃ করণাডুত নিশ্তরঙ্। গঙ্গাপি নৃনমমূন। বমুনাধুনাভূৎ ॥' 
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(গণ) 



উঠত কে জানে? ইহার পুর্বেও একবার উড়িয়ার। মুসলমানকে পরাস্ত 
করিয়াছিল। কেহ কেহ গঞ্গবংশীয়দিগকে বঙ্গীয় মনে করির। লই 

আনন্দিত হন! যাহ? হউক, তোগান্-তৈমুর গগুগোলের পরে ইখ্তিয়ার 

উদ্দীন্ মুজবকৃ শাপনকর্তী নিয়োজিত হইয়া উড়িষ্য', আক্রমণ করিলেন । 

মন্ঠাজ লিখিয়াছেন, বাজ পলায়িত হইলে তাহার পরিবারধর্গ, হস্তী ও 
ধনরত্ব মুসলমানের হস্তগত হইল (১৪) কিন্তু এই সময়ে উড়িষ্যার কোন 

ংশ অধিকৃত হওয়ার বিশ্বাপ যোগা প্রমাণ নাহ । সম্ভবতঃ ওড্ররাজের 

অধিকৃত দর্গিণব্গ বিজয় করিয়াই নায়ক মুজবক্ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন ; 

হইবার কারণ ও আছে, এই প্রদেশও আয়তনে ব। সমুদ্ধিতে নগণা হিগণন।, 

মুজবণক অতঃপর কামরূপ আক্রমণ এখং লুঠন করিয়া বুতর ধনযত্ব লাভ 

করিলেন । কিন্তু বর্ষা আসিলে খাগ্তাভাবে তাহার সেনাদলের ছৃর্দিশা 

ঘটিল, তখন প্রত্যাবর্তন ভিন্ন অন্ত পায় রহিল না। জসপ্লাবিত ভূমিতে 

কামরূপ সৈম্ত মুসলমানগণকে নির্ভি করিয়া আহত যুজবককে বন্দী 
করিল; শেষ মৃত্যু আসিয়৷ তাহার যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল। নবদ্বীপ 

এ বর্দনেকোটের নাম সম্বলিত যুজবকের মুদ্রা দেখিয়! এ ছুই স্কান তাহার 

সময়েই প্রথমতঃ অধিকৃত হয় এই অনুমান সঙ্গত নহে, তবে সানগ্িক 

(বিদ্রোহের পর পুনরধিকার সম্ভব । বিজয় যাত্রা কালেও এরূপ মুদ্বা অঙ্কিত 

হইতে পারে । নাসিরী গ্রন্থে ইল্লিখিত খিবরণী হইতে বুঝ) যায় যে, উত্তর 
বঙ্গ এবং দক্ষিণ রাঢ় পূর্বেই বিজিত হইয়াছিল । . 

মুজবকের মৃষ্ট্যুর পর কিয়ৎকাল বঙ্গের শাসনতার লইয়। আনিরদিগের 

মধ্যে আবার বিবাদ বাধে। পরে বলবনের বাজত্বকালে স্োগ্রল খা কর্তী 
ছে পপ সাদ পাশ 

» 0১৪.) তবকাৎ ই নাসিরা। এখানে পারসী ইতিহান পাল্ট। জবাবে পরিবার 

বর্গ পথ্যস্ত ধৃত হইবার যে গল্প করিয়াছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য:নহে, কারণ মে সরে 

মুসলমান সেনা বাঙ্গলার দক্ষিণ ভাগ মাত্র সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল: 

€(ত) 



হইয়া কামরূপ ও জাজনগর আক্রমণ করিয়া ধন এবং বল সঞ্চয় করেন, 
তিনি পরে স্বাধীনতা ঘোষণ। করায় বল্বন্ তাহাকে দমন করিবার নিমিত্ত 

সদলে বাঞ্ছলায় আসেন । তাহার অগ্রগামী সেনাদল তোগ্রলের নিকট 

পরাভূত হয়; শেষে বুতর সৈম্ত সামন্ত সঙ্গে স্তথুলতান্ স্বয়ং আদিয়। 

পড়ায় তোগ্রল জাজনগরের দিকে (১৫) পলায়ন আরম্ভ করেন। এই 

পময়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দু রাজ! দনুজ রায় বল্বনের সহিও সন্ধি করিয়া 

"যাতে তোগ্রল এ দিক হইয়া পলায়ন করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থ। 

করিতে স্বীকৃত হুন। ক্রমাগত পশ্চান্ধাবন করিয়। শেষে বল্ধনের একদল 
সৈশ্ত তোগ্রলকে পরাস্ত ও নিহত করিল; বল্ধন নিজ পুত্র গড়া থাকে 
গৌড়ের শাসনকর্তা এবং নিজ মনোনীত কয়েকটি লোককে নানা স্থানের 

অধিকারী ব| এক্তাদার নিয়োজিত করিয়া দিলী প্রস্থান করিলেন-__ 

(১২৮২ খুঃ)। এই সময়ে লক্ষণাবতী বন্গকপুর (বিদ্রোহী পুরী ) নামে 

কথিত হইয়াছিল। অতঃপর ঝল্ধনের বংশীষ্ন কয়েকজন গৌড়ে বাজত্ব 

করেন; তোগলকদিগের সময়ে তাহাদের হস্ত হইতে শাদনতার দিল্লী 

হইতে নিয়োজিত মন্তান্ত ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হয়। এই সময়ে কখনও 

বা গৌড় ও পুর্ববঙ্গে দুইজন লোকের উপর শাসনভার পড়িত এবং 

ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিঙগ। পঞ্চাশৎ বৎসরের উর্ধকাল এইরূপে অতীত হইলে 

মহম্মদ তোগণকের সনয়ের গোলযোগে ফকরইদ্দীন্ নামক সেনানায়ক পূর্ব 
বঙ্গে স্ুবর্ণগ্রামে স্বাধীনত। অবলম্বন করিয়! গৌড় পর্যন্ত অধিকার ফরেন 

বলিয়। কথিত আছে । শল্লকাল গোঁড় ও সুবর্ণগ্রামে ছইজন ম্থগতানে র 

শাধিপত্যের পরে শমন্উদ্দীন ইলিয়াস্ শা! সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন বাড! 

(১৫) বার্ধার তারিখ ফিরোজশাহী--101]191 এই জাজনগর লইর। কিছু গোল 

আছে; কেহ কেহ ব্রিপুরাকে জাজনগর বলেন ; উহা ন! হইলে পুর্ব রাতকে 

পল'য়ন নিবারণে সহারত1 করিতে অনুরোধ করার সঙ্গতি থাকে না। 

(থ) 



হইয়াছিলেন (১৩৪০ খৃঃ)। এই সময়ে পাঙুয়াতে রাজধানী হইয়াছিল । 
'ফরোজ শা ১৩৫৩ খুষ্টাব্ধে ইণিয়াদ্ শাকে দমন কারবার নিমিত্ত সটৈগ্ে 
বাঙগলায় আইসেন। ইলিয়াস দিলরীশ্বরের বৃহতী বাহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হহতে সাহসা না হুইরা৷ একডানার সুদৃঢ় দুর্গ “সদলে আশ্রন্ম লহলেন। 
বাদশাহীদল গোঁড়মণ্ডণ অধিকার করিয়। হিন্দু ভূত্বামীগণের অনেককে 

বশভৃত করিলেন; উত্তর বঙ্গের অনেকে হালগ্লাসের পক্ষপাতী হইলেও 
খাদ্শাহের নামেই মনেকে ঢপিয়া পড়িলেন। ফিরোজ শ। পাওুয়। আধকার, 

করলেন কিন্তু প্রকাণ্ড জলপুর্ণ পরিখা বেছি সুদৃঢ় একডাল। হু 

ভার করা অসাধ্য হইণ (১৬)। এতিহাসিক শম্স আফিফ্ কাব্য করিয়। 

নৈখিয়াছেন, মুসলমানের হত্যা এবং একডাপার প্রানাধোপরি সন্তান 

মুসলনান রমণী |র অশ্রু নিব্বাক্ আল্ম-নিত নিবেদন, বাদশার 1চত্ত বিচাঞ বিচাপত 

করায় [তনি_ দিলা প্রত্যাবর্তনের ৎ আদেশ, দয়াছিলেন। ইলিয়াস্ শ শার 

মৃত্যুত্ধ সমকালে কিরোজ শা পুনরায় গৌড়মগ্ুল আক্রমণ করার 

ইপ্সিয়াসের পুত্র সেকন্দর শ। পিতার ন্তায় একডাণা ছুর্গেই অবস্থান 

কারয়াছিলেন। এখার বাদশাহী দলে আরাদধা, মঞ্জানিক প্রভৃতি তাৎ- 

কাদ্িক ক্ষেপনী যন্ত্রাদও আনীত হহপাছিল। ছুর্গের একটি প্রাচীর 

পাড়য়। যাওয়ায় বাদশাহী সৈগ্ভ এ পথে হগপ্রবেশ করিবার ইচ্ছ। প্রকাশে 

র্স্থ রমণীণণ ছব্বত্ত পৈস্তের দ্বার লাঞ্চিত হইতে পারে বলিয়া বাদশ। 

মত ঠেন নাই, এই কথা লিবিয়া আ1 আফিফ. পুনরার নারীভক্তির আপরর্শ 

দেখাইয়াছেন! ধন্মভীর হইলেও ফিরোজ শ! কি বুঝিতেন ন। যে তাহার 

অশ্িথানে এ সকল ব্যাপার অব্শ্ম্তাবী? ভগ্ন প্রাকার-পথে প্রবেশ 

১৬) একডালার হুর্গ গৌড় পাওুয়। হইতে কির়দ্দ,রে বর্তমান মালদহ জেলাতেই 

স্থাপিতছিল। কেহ কেহ জলা জারগায় স্থাপিত ভল্লেখ দেখিক়। উহাকে পূর্বববঙ্গে উঠাইয় 

লইবার উদ্যমে ফিবোজের মতই বুঝ! চে পাইয়াছেন। 

€দ) 



করিতেও সাহসে কুলায় নাই, ইহাই নির্গলিতার্থ। বাদশা থণ্ড বুদ্ধে নিক্গ 

দুর্বলতা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয্নাই আর হৃর্থজয়ের উদ্ধম না করিয়' 
সেকন্দরের নীতিকুশল দূত বাঙ্গালী হয়বৎ খাঁর প্রস্তাব মত সন্ধি ককরিয়' 

ফিরিলেন (১১৫৮)। সেকন্দর তাহাকে ৪০টি হস্তী এবং অগ্ঠান্থ 

উপটৌকন দেন বলিয়া উল্লেখ আছে। 

অতঃপর পঞ্চাশ বতসবু কাল ইলিয়াস্-শাহী বংশই বাঙ্গলায় স্বাধান 

ভাবে রাজত্ব করেন। সেকন্দর ৩২ বর্ষকাল প্রবল প্রতাপে দেশ শাসন 

কদিদাছিলেন ; তাহার নামে .'সেকন্দরী” গজ হইয়াছে । দিল্লীশ্বরের তিরুদ্ধে 

যুদ্ধে হিন্দু প্রজার সহায়ত। পাইলেও তিনি বাজাসনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্টিত 

হইয়া পিতান্র মত হিন্দুর সহিত সদ্যবহার করিয়াছেন, মনে হয় না। 

পাওুয়ার হিন্দু মুন্দিরাদ ধবংস করিয়। তাহার স্থবিখ্যাত আদিনা মস্জীদ 

( ৭৬৬-_-৭৭০ হঃ) নির্মিত হইয়াছিল (১৭)। “আদিনার ধ্বংসাবশেষ 

মধ্যে পাষাণ নির্মিত বহু হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু মন্দিরের উপকরণ 

আবদ্কৃত হইয়াছে। আদিন1 মস্জীদের বেদীর নিক্ে, ভগ্ন সোপানাবলা 
মধ্যে অল্পদিন পুর্বে একটা ভগ্ন দশভৃজা মুত্তি দেখিতে পাওয়। যাই! 

আদিন। মলজীদ দৈর্ঘ্যে পচ শত ফুট ও প্রস্থ্ে তিন শত ছুট। মস্জীদের 

মধাস্থলে প্রশস্ত অঙ্গন এবং মঙ্গনের তিন দিকে ছুই শ্রেনীর স্তম্ত ও দুইটি 

প্রাচীর বাহিত তিন শ্রেণীর গুশ্বজ ছিল। চতুর্থ দকে চারিশ্রেণীর স্তস্ত 

ও ভুইটি প্রাচার বাহিত পাঁচ শ্রেণীর গুস্বজ ছিল। এই দিকের যধাদেশে 

বিশাল তোরণের নিম্নে অপরূপ কারুকাধ্য শোভিত ব্রহ্মশিল। (কষ্টি-পাথর) 

(১%) রজনীকান্ত চক্রবন্তী লিখিয়াছেন, আদিনা মস্জীদ এক বৌদ্ধ স্ত.পের 

উপরি নির্টিত ; এ কথার প্রমাণাভাব । হিন্তু দেবদেবীর ভগ্ন মূর্তি হিন্দুর উপর 

হজ্তাবলেপনই স্মর্থন করে। প্রমান রাখালদাস [২2৮077582৮5 (03200 এব? 

ঠাহার নিজের ০93 হইতে ঘাহা। লিথিয়াছেন, তাহাই উপরে উদ্ধত হইল। 

(ধ) 



পাওয়। যাইত । স্থন্দরী যুবতী ক্রীতদাসীর মূল্য ছিল এক স্বর্ণ দীলার ; 

বতুতা অবশ্য একটি ক্রয় করিবার লোভ সম্বরণ করেন নাই। তাহার 
বন্ধু এক স্ত্রী কিশোর দাস ছুই দীনারে কিনিরাছিছোন। 

১৪০৫ খুষ্টাবে চীনরাভের দূত্রে সঙ্গে মা হুয়ান্ নামক দ্বিভাষী এদেশ 
আসিয়াছিলেন। গ্রাহার বিবরণ অনুসারে বুঝ যায় তীহাত্র। স্ুমাত্রা 

হইতে অর্ণবপোতে চট্টগ্রাম এবং* সেখান হইতে নৌকাম্স সুবর্ণগ্রামে 

আইসেন। তিনি বলেন, সোনার গ। হইতে স্ভলপথে ৫২॥০ ক্রোশ গমন 

করিলে বাল! রাজা পাওয়া যায়। তিনি এদেশের প্রাচীর বেষ্টিত নগর, 

মুণ্ডত মস্তক রুষ্ণবর্ণ সুসলমান নাগব্রিক ও তাহাদের পরিচ্ছদ লক্ষ্য 

করিয়াছেন । মুদ্রার নাম টঙ্গ---ক।; সামান্ত ক্রয় বিক্রযষ্মে কড়ি ব্যবহৃত 

হয়। এখানে সমস্ত বৎসর চীন দেশের গ্রীষ্মকালে মত গরম ) ধান্তাদি 

শম্ত প্রচুর জন্মে, নান! এরকারের ফল যথেষ্ট এবং তাল, নারিকেল ও ধান 

হইতে মহ প্রস্তত হয়। এদেশে ছয় প্রকারের কার্পাস নিম্মিত সুপ বস্ত্র 

বয়ন করে, উহা! দৈর্ধে ১৯ হাত এবং প্রথে ছুই হাত। ব্রেশমের কীট 

পা!লত হয় এবং রেশমের বন্ত্রও হয়| দেশে কবিরাজ, জ্যোতিষী, পণ্ডিত 

ও শিল্পীগের বাস আছে । রাজ! বাণিজ্য জন্ত বিদেশে জাহাজ পাঠান 

গিয়ান্তুদ্দীনের সময়ে চীন রাজের সহিত উপচৌকন বিনিময়ের ও উল্লেৎ 

আছে। ধন ধান্তে এবং বন্ত্র শল্লে বাঙলা যে সে যুগেও সমৃদ্ধ ছিল তাহার 

পরমাণু মর্চল দিক হইতেই পাওয়া যাইতেছে । বনু শত বর্ষ ধক্রিয়। শাস্তি- 

নুখে বাস করাত্র পরে হঠাৎ রাষ্ত্ীর় পরিবর্তন সুখের হয় নাই, এবং 

সামাভাবের প্রতিষ্ঠায় সময় লাগিয়াছিল। 

(কফ) 
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মধ্যযুণে বাঙ্গন। | 

ও হধশ্ন ভঞ্খতাল্স £ 

রাজা গণেশ । 

বঙ্গে মুসলমান অধিকারের ছুই শত বৎসর অতীত হইয়াছে। 
পাঠান সামন্তবর্গ ইতিপৃর্ধেই দিললীশ্বরের অধীনতা-শৃঙ্খলমুক্ত হুইয়। 

স্বাধীনভাবে রাজ্যের বা অরাজকতার বিস্তার ,করিয়াছেন। এই 

মধ্যযুগে মধ্যবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই ইস্লামের অর্চন্দ্রলাঞ্িত পতাকার 

জয় জয়কার; সর্বত্র বিজেতা পাঠানের প্রভাব সুবিস্তৃত। মুসলমান 

জাঁয়গীরদার ও তাহার আনুসঙ্গিক বিদেশীয় যুদ্ধব্যবসায়ী দলের সংখ 

ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়াছে । হুর্মদ্দ পাঠান সামস্তবর্গের পরম্পর ঈর্ধাজনিত 

বিপ্লবে দেশ সংক্ষুব্ধ ও সম্পূর্ণ উপদ্রত। মৃতপ্রায় নিরীহ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ 

ধন্মান্ধ বিজেতার সাময়িক অত্যাচারে শ্রিয়্মাপ। এমন সময়ে এক 

ক্ষণজন্ম। মহাঁপুরুষের প্রভাবে আোত ফিরিল। 



২ মধ্যযুগে বাঙলা | 

মহাপুরুষগণ সংসাঁরগগনের এক এক প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক ; সমাজ- 

জীবনে লক্ষ্যত্র মানবের অন্ধকার-পথের প্রধান সহায় । কর্্মবীর মহা- 

পুরুষদিগের কীন্তিকলাপ এঁতিহাঁসিক আলোচনার এক প্রধান মন্গ্রন্থি। 

ইহাকে ব্যক্তিগত কাহিনীমাত্র বলিয়। উড়াইয়৷ দিলে চলে না; এইরূপ 

কাহিনী এবং আদর্শ ভবিষ্যতে অন্টের অবলম্বন বা পরিহারের বিষয় হইয়। 

মাঁনব-সমাঁজে লোক শিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করে। রাজনৈতিক জগতে 

বঙ্গবাসীর গৌরব কগিবার বেশী কিছু নাই। আধুনিক যুগে বাঙ্গালীর 
আত্মদ্রোহিতা বড়ই প্রবল! ; স্জাতিপ্রতিষ্ঠায় সমবেত চেষ্টার বিশেষ 

কোন নিদর্শন দুষ্ট হর নাই। পরণ্ত দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের 

অভাঁব বলিয়া মরজগতে বঙ্গবাসীর গৌরবের যে দুই একটি দৃষ্টান্ত আছে, 
তাহাঁও লোকচক্ষুর 'অনধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। পুর্ণ মুসলমান প্রভাবের 

সময়ে থে অসাম্ান্ট প্রতিভাঁশালী হিন্দু রাজ! পাঠানের হস্ত হইতে গৌড়ের 

রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সেই মহাঁতেজা বাজ! গণেশের কীন্তি' 
কলাপও অন্যান্য কালের বিবরণের মত অন্ধতমসাচ্ছন্ন বহিয়া গিয়াছে । 

রাজা গণেশের রাজ্যকাল বা কীন্তি-কলাপের কথা দূরে থাকুক, 

তাহটর নাম লইয়াই এতিহ1সিকসমাঁজে বিস্তর বাগ্বিতণ্ডা চলিয়াছে ৷ 

হস্তুলিখিত যুসলমাঁনী-ইতিহাসে সর্বত্র “কংস” নাম উল্লিখিত দেখা যায়। 
রিরাঁজ-উস্-সালাঁতিন্ গ্রন্থকার একখানি প্রাচীন পারপী পুস্তিকা হইতে 

কনিস্ বা কংস নাম পাইয়াছেন ; ইনি ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন। 

গণেশ বা 'গণশ ১ পারপী ব্রণ বিস্তাসে কনিশ, বা কংস হইয়া পড়া সম্ভব; 

করণ পারমী কাফ. একটি ক্ষুদ্র অদ্ধমাত্রা “আলিফ, যোগে গগ* হইতে 

পারে । ইংরেজ আমলের প্রথম ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ রিপোর্টার ডাক্তার বুকানন্ 
দিনাজপুরের বিবরণী মধ্যে লিখিয়াছেন --“তদনস্তর দীনাজের হিন্দু 

হাকিম গণেশ রাজদণ্ড কাড়িয়! পন” একখানি পারসী পুথি তাঁহাঁরও 



রাজা গণেশ ৩ 

অবলম্বন । এই “দীনাজ, দিনাজপুর হইতে, পারে বলিয়া বুকানন্ 
ইঙ্গিতও করিয়াছেন (১)। ণ - 

গৌড়ের বাদশাহী সিংহাসনে ষে হিন্দু রাঙ্গা নিজভুজবলে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন, তাহার গণেশ-নামে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
১৪৯০ শরকে রচিত ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশে বৈষ্ণবজগতে স্্পরি- 
চিত অদদ্বিতাচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরপিংহ নাঁড়িয়াল সম্বন্ধে লিখিত 

আছে £-- | | 

“যেই নরসিংহ নাড়িগ়াল বলি খ্যাত। 

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজ্াত ॥ 

যেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভূবন । 
সর্বশাস্ত্রে স্বপিত অতি বিচক্ষণ ॥ 

যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজ।। 

গোৌড়িয়া বাঁদশাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজ! ॥ 
ধার কন্তা-বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি । 

লাউর প্রদেশে হয় যাহার বসতি 1” 

(১) ১৩০৬ সালের নব্যভারতে স্বর্গীয় ত্রেলোক্যনাথ ভট্রাচারধ্য মহাশয় কুল্প.ক- 
ভটু হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষে রাজ! গণেশের নাম নির্দেশ করেন। বলা বাহুল্য, 
এই উক্তির গৌষক প্রমাণ নাই। কিছুদিন হইল, ছুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় তাহাদের 

নিজ তঞ্চলের ও পরিবারের জনশ্রুতি হইতে গণেশের নষ্ট কো্ঠী উদ্ধার করিয়াছেন, 

বলেন। কিন্তু তাহার নিজেরই মানসিক অবস্থা সম্বদ্ধে অনেকের সন্দেহ । নব- 

পর্ম্যায় বঙ্গদর্শনে আমার 'গণেশ? যখন দর্শন দেন, তাহার পরে সান্যাল মহাশয়ের 

কাহিনী প্রকাশিত হয়। সাহার সামাজিক ইতিহাস দ্বিতীয় সংস্করণ আমি বখাসস্ভব 
-সংশোধনও করিয়াছি । তৎপরে বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ বন্থুর “গণেশ দত্ত খান | 

দিনাজপুর রাজবংশের সহিত গণেশের সম্গন্ধ স্থাপন কষ্টসাধ্য! 



৪ মধ্যযুগে বাঙ্গল। ৷ 

অতঃপর প্রচলিত মুলনমানী ইতিহাপের মতে কংসের বিবরণ বে ওয়া 

যাইতেছে । স্ুপ্রসিদ্ধ ফেরিস্তার গ্রন্থে নির্দেশ আছে “শমস্থদ্দীনের 

মৃত্যুর পর রাজ কংস মূসলমানপ্রতাপের বিরুদ্ধে উখিত হইয়৷ রাজ্য- 

গ্রহণে সক্ষম হন; কিন্তু ভমবান্ অচিরে কৃপা প্রত্যাহার করায় সাত- 

বৎসর রাজস্তের পর তাহার মৃত্যু ঘটে, ৭৯৫ হিঃ (১৩৯২ খুঃ)৮। 

তবকাৎ আকবরীর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ৮--“রাজ। মুপলমান ন। 

হইলেও মুসলমানগণের প্রতি তাহার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল; এইজন্যই অনেক 
মুসলমান তাহার পরলোক প্রাপ্তির পরে তাহার মুসলমানধন্মে দীক্ষিত 

হওয়ার কথা শপথ করিয়া বলিএ। নুসলমানশান্ত্রমতে তাহাকে সমাহিত 

করিবার প্রস্তাব করেন। সাত বৎসর প্রবল প্রতাপে রাক্্য করিয়া 
তাহার মৃত্যুদংঘটন হইলে, তাহার পুত্র পিংহ।সনে অধিরূট হন; ইনি 

পবিত্র ইসলাম্ধন্ন গ্রহণ করিরাছিলেন।” রিরাজ্-উস্-সালাতিন্ গ্রন্থ গার 

একখানি ক্ষুদ্র পারসী পুস্তক হইতে মুনলমানমুখরোচক কোন গোড়া 

বিরুদ্ধবাদীর সঙ্চলিত প্রবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। উহার সারমর্খ নিলে 
প্রদত্ত হইল । 

“শমনুদ্দীনের মৃত্যুর পর হিন্দু জমিদার রাজা! কংস বাহুবলে সমগ্র 

বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। রাজদগ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাচার 
ও মুসলমানরক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। বাঙ্গলা হইতে ইস্লাদধর্ম্ের 
উচ্ছেদ্দই তাহার উর্দেশ্য ছিল; পণ্ডিত ও ধার্মিক মুসলমানগণের উপর 

ভয়াবহ অত)1চার হইতে লাগিল । অভিবাদন না! করার অপরাধে 

সেখ বদর উল্ ইস্লামকে নিহত করার এবং তৎপরে মুসলমান উলাম। 

( শান্ত্রবেত। )১-গণকে নৌকাসহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত করাইবার গলে 
গ্রন্থকার গোলাম হোসেন তাহার পুস্তকের এক পৃষ্ঠা পুর্ণ করিয়াছেন । 
শেষে এইরূপ অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডে মৌলবী পীর হজরৎ নুর কুতবাল্ 



রাজা গণেশ । ৫ 

আলমের (২) আনন টলিল। পীরসাহেব স্বয়ং প্রতিবিধানে অসমর্থ, 
সুতরাং সুদীর্ঘ পত্রে কংসের অত্যাচার জ্ঞাপন করিয়া জৌনপুরের 
স্থলতান্ এবাহিষকে বাঙ্গল। আক্রমণ করিয়া কাফেরের উচ্ছেদসাঁধন 

জন্য অনুরোধ করা হইল। সুলতান মুসলমানগুরুর নিমন্ত্রণ রক্ষা 
করিলেনঃ কংসরাজ তখন বিপন্ন হইয়া! ফকিরের পদতলে লন্বমান। 

পীল্সাহেবও কল্ম! পড়াইয়। রাজাকে সত্যধর্্ে দীক্ষিত করিয়া বাজ্য- 

ভোগে অভয়দানে প্রস্তত হইলেন। রাঙ্জার ইচ্ছা থাকলেও স্ত্রীর 
মন্থণ!য় তিনি স্বর্গের সহজ পথ দেখিতে পাইলেন না! দ্বাদরশবর্ধীয় পুঞ্জ 
যছুকে গীরের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, “তগবন্, আমি বৃদ্ধ 

হইয়াছি, অচিরেই ভবলীল! সাঙ্গ হইবে; অতএব আমার এই পুক্রকে 

দীক্ষিত করির1 রাজ্যভার অর্পণ করুন ।” দীক্ষা প্রথম সুচনায় কুত- 

বালম্ কিধিৎৎ চর্ব্বিত তান্বল ভাবী শিষ্ঠের বদনে প্রদ্দান করিলেন ; 
পরে দীক্ষা এবং শ্রলালুদ্দীন্ নামে যছুর অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইল। 
পীরসাহেব তখন স্বধন্মীর রাঁঞ্য হইয়াছে বলিয়৷ সুলতান্ এক্রাহিমূকে 
স্বদেশে প্রতিগমনের অনুরোধ করিলেন । স্ুলতান্ কিঞ্চিৎ উম্মভাব 

(২) পাঙুয়ার “ছোটা-দরগা' নামক মস্জীদে এই ধার্িক মুসলমান পীরের সমাধি- 

' স্থান অগ্ঠাপি বর্তমান| কুতব আলমের মৃত্যুকালনম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। 

আইন আকবরীতে ৮০৮ হিঃ নির্দেশ আছে; ব্রকৃম্যান্ প্রভৃতি সমাধিমন্দিরের 

তারিখ ধরিয়া ৮৫১ কিঃ করিতে চান। মালদহনিবাসী ইলাহীবক্কা তাহার খুরসেদ্ 

জঁ'হানাম। গ্রন্থে, পাওয়ার খাদিমের নিকট ষে পুস্তক আছে, তাহা হইতে “মর 

বান্নুর শোছ' কথা উদ্ধত করিয়া ৮১৮ হিঃ অব ( ১৪১৫ খ্রীঃ) যে কৃতবের মৃত্যুর 

প্রকৃত সময়, তাহ] দেখাইয়া! দিয়াছেন। সম্প্রতি আমার কৃতী ছাত্র শ্রীমান্ রাখাল- 
দাস তাহার বাঙ্গালার ইতিহাসে অনেক মস্জীদ্ ও তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচন1 
করিয়াছেন। | | | 



৬ মধ্যযুগে বাল! । 

দেখাইলে “নিপাত যাও” বলিয়। অভিশাপ দেওয়া হইল; তিনি বাসায় 

গিয়া মরিলেন। (৩) 

“এদিকে রাজা কংস আবার রাজদণ্ড কাড়িয়া লইলেন। ন্বর্ণনির্মিত 

একটি গাভী প্রস্তত কর।ইয়া জঙগাল্কে তাহার মুখবিবর দ্বারা প্রবেশ 

করাইয়। পশ্চাতাগ হইতে পুনরায় “যহ? করিয়া বাহির করিয়া লওয়! 

হইল; স্বর্ণ-গে' ব্রাহ্ণকে দান করা হইল। কিন্তু পীরের শিক্ষ। (না, 
মুখচন্দ্রবিনিঃস্থত পীযুবের ) গুণে জলালের সত্যধর্ম হইতে মতি বিচলিত 

হইল না । পুনরায় রাজার অত্যাচার ভীষণ হইল; পুত্র পর্য্যত্ত 

কারাগারে রহিলেন ! আবার কুতব. আলম্ আসরে নামিলেন । এবারে. 

গল্পের মাধুর্য পূর্বের বর্ণনাকেও অতিক্রম করিয়াছে । হজরতের পুত্র 

আনোয়ার পিভৃসমীপে মর্মবেদন। জানাইয়া বলিলেন, “পিতঃ, আপনি 

থাকিতে বিধর্সশীর হস্তে মুসলমানগণের এ লাঞ্ছনা আর সহ্ হয় ন।” 

খষি তখন ধ্যানস্থ ছিলেন 7 নেত্র উন্মীলন করিয়াই পৌরাণিক হর্বাসার 

মত সক্রোধে কহিলেন “তোমার রক্তে পৃথিবী অন্ুরঞ্জিত না হইলে 

এ অত্যাচারের অবসান হইবে না |” ভ্রাতুষ্পুক্র জেহাদৃসন্বন্ধে কি আদেশ 

জিজ্ঞান। করিলে হজরৎ উত্তর দিলেন “যাবচ্চন্দ্র দিবাকর তাহার কীর্তি 

গাথা প্রচারিত থাকিবে ।" | 
“কংসের অত্যাচার এক্ষণে পূর্ণমাত্রায় দর্শন দিল। আনোয়ার ও 

জেহাঁদ্ বন্দীভূত হইলেন? কিন্তু জেহাদের বিবরণ অবগত হইয়া প্রাণ- 
বধ ন। করিয়া রাজা তাহাদিগকে -সুবর্ণগ্রামে প্রেরণ করিলেন। কংসরাজ 

(৩) জৌনপুরের স্থলতান্ এত্রাহিমের বাঙ্গলা-আক্রমণের কথ প্রসিদ্ধ মুপল- 
যানী-ইতিহাসে নাই। এত্রাহিম কথিত সময়ে বর্তমান থাকিলেও তাহার মৃত্যু 
অনেক পরে ঘটিয়া থাকিবে, কারণ ৮৩৪ হিঃ অব্দ পর্য্স্ত তিনি রাজত্ব করিয়া. 
শিয়াছেন, নির্দেশ আছে। 



রাজ! গণেশ । ৭ 

শুনিয়াছিলেন, সেখানে মৃত্তিকামধ্যে উহাদের পৈতৃক অর্থ প্রোথিত 
আছে৷ স্ববর্ণগ্রামের প্রধান রাঙ্গকর্খচারীকে আদেশ দেওয়া হইল, এ 
ধনরাশি হস্তগত করির। উহাদের প্রাণবধ করিবেন । বহুবিধ ভয়- 
প্রৰর্শনেও তাহার! লুকায়িত ধনের সন্ধান দিল না। আনোয়ার প্রথমে 

নিহত হইলেন; পরে জেহাদ্ৃকেও হত্য। করিবার উদ্যোগ হইলে তিনি 
রহতৎ'ঘ্বর্ণ কলস প্রোথিত আছে বলিয়া স্থান নির্দেশ করিলেন। খনন 
করিয়া দেখা গেল, একটি কলসে একটিমাত্র আস্রফি ( মোহর ) 
আছে। অবশিষ্ট অর্থ কোথায় গেল এই কথার উত্তরে জেহাদ্ 
বলিলেন, বোধ হর চোরে লইয়াছে। জেহাঁদ্ রক্ষা! পাইলেন। বাস্তবিক, 
টাকার কথা তিনি কিছুই জাঁনিতেন না, দৈবানুগ্রহেই এরূপ ঘটিল। যে 
মুহ্র্তে সেখ আনোত্বারের পবিত্র রক্তপাতে ধরাতল সিক্ত হইল, সেই 
মুহুর্তেই কংসের প্রাণবাঁঘু বহির্ঠত হইয়। নরকধামে প্রস্থান করিল। 
মতান্তরে তাহার বন্দী পুত্র কারাগার হইতে অন্ুচরগণ সাহায্যে কংসবধ- 
পর্ধ নির্বাহ করেন ।” 

এখন জলালুদ্দীনের পাল! । তিনি বিস্তর হিন্দুকে পবিত্রধর্ম্ে দীক্ষিত 
করাইলেন। গোমাংসদ্বারা ত্বর্ণগাতীদানগ্রাহী ব্রাহ্মণগণকে জাতিভ্রই 
করা হইল। অতঃপর তিনি সখ জেহাদের নিয়োগান্ুসারে 'রাজকার্য্য 
নির্বাহ করিয়। পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এখানে 
“আমার কথাটি ফুরালো+ বলিবার বড়ই লোত হয় । 

ধন্মান্ধ মুসলমান লেখকের আজ্গুবী গল্প বাদ দিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে 
দেখা যায়, রাজ] গণেশ সম্পূর্ণ পাঠান প্রভাবের সময়েই বলে ও কৌশলে 
বঙ্গের রাজদণ্ড কাড়িয়া লন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে যুসলমানেরই তখন 
সম্পূর্ণ প্রাধান্ত ; মুসলমান সামন্ত ও জায়গীরপারগণই সমধিক প্রবল। 
তাহার বিরুদ্ধাচারী হইলে সুব্যবস্থা করিয়। রাজ্যশাপন অসম্ভব ছিল। 



৮ মধ্যযুগে বাঙলা । 

প্রামাণিক ইতিহাস তবকাৎ আঁকবরী সাক্ষ্য দিতেছে, প্রা্জ। সর্বথা 
মুসলমান প্রজার চিত্ত আকর্ষণ করিয়৷ সদয় ব্যবহারে অপক্ষপাতে রাজ্য- 

শাসন করিয়াছিলেন । এই কারণেই তাহার অল্পকালব্যাপী অধিকারে 

প্রজার স্ুখশাস্তি বন্ধিত হইয়াছিল, এই কারণেই মৃত্যুর পরে মুসলযান- 

 গণও রাজার পবিত্র দেহ সমাহিত করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিল। এই 

মুসলমান প্রভাবের ফলে এবং মুসলমান রাঁজকুমারীর প্রণয়ে পড়িয়া 

রাজপুত্র যু শেষে ইস্লামধ্্ম গ্রহণ করেন। নুর কুতবাল্ আলমের 

উপদেশে যছুর যুসলমানধন্্গ্রহণের প্রবাদে সত্য নিহিত থাকা সম্ভব। 

কুতব আলম্ পূর্বতন গৌড়রাজগুরু ; পরম ধার্মিক বলিয়া তাৎকালিক 
মুসলমানসমাজে সবিশেষ সমাদৃত ছিলেন । তাহার উপদেশ বা! দৃষ্টাস্তে 

হিন্বুরাজার মুসলমান হওয়! বিচিত্র নহে। (৪) 

রাজা গণেশের অল্পকাঁল পরে উত্তরবঙ্গে তাহেরপুরের স্ুপ্রসিদ্ধ 
জমিদার রাজ! কংশনারার়ণ প্রাহুভুত হন। হোসেনশাহের অব্যবহিত 

পূর্ব্বে গৌড়ের বাদশাহী আপনে ছূর্ধল হাব্পী নৃপতিগ্ণের মধ্যে যুদ্ধ- 
বিগ্রহাদির অবকাশে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন কংশনারায়ণ উত্তরাঞ্চলে 

বহুদূর পর্য্যস্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া অর্দস্বাধীনভাবে বাজন্ধ 

করিয়াছিলেন। এই ক্ষমতাপ্রতাবেই তিনি বারেন্দ্রমমাজে সমাজপতি 

বলিয়৷ স্বীরুত হন । রিয়াজ্গ্রন্থে স্বাধীন রাজা কংস ভাতুড়িয়ার জমিদার 

বলিয়া উল্লিধিত; পরগণ। ভাতুড়িয়াও বর্তমান রাজশাহী জেলায়, এবং 
ংশনারায়ণের রাজ্যতুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ মুললমান লেখকগণ কংশ- 

নারায়ণের সহিত গণেশের গোল বাঁধাইয়াছেন। তাহার মত প্রভাবাস্থিত 

:&) আন্তান্য মুসলমান ইতিহাসে বগ্বর রাজ্যলাভের পর মুপলমান হওয়ার কথা! 
জআছে। ,য়ার্ট অন্থমান করিতে চান, যছু গণেশের কোন মুসলমান উপপত্ীর গর্ভজাত 
হইতে পারেন ; অন্য পুত্র ন! থাকায় বা যছুই প্রথম পুত্র বলিয়া রাজ্য পাইয়ান্িলেন। 



রাজা গণেশ। ৯ 

ভূম্বামীকে পরবর্তীকালে স্বাধীন গোৌড়েশ্বর বলিয়। ভ্রম করা আশ্চর্য্য 
নহে। কবি কৃত্তিবাস তাহাকে রাজ। গৌড়েখবরই বলিয়াছেন । 

মুসলমান ইতিহাসের মতে গণেশের রাজ্যকাল ১৩৮৫-৯২ খুঃ। মুদ্রা 
প্রভৃতির আলোচনায় ইহ ১৪০৯ খুঃ অন্দে আসিয়। পড়িয়াছে (৫)। এক্ষণে 
'গোঁড়ে ব্রাহ্মণ, গ্রন্থ হইতে ছুইটি বংশপত্রিক1 নিয়ে উদ্ধত করিয়া কংশ- 
নারয়াঁণের সময় নির্ণয় করা যাইতেছে £--(৬) + 

(৫) এই বৎসর হইতে বায়াজিদ্ শার মুদ্রা দুষ্ট হয়। তীহার মুদ্রা থাকিলেই 

যে তিনি গৌড়ে রাজা ছিলেন এমন প্রমাণ হয় না। পলাভক রাজ1 অন্যত্র মুন্রাঙ্কন 
করিতে পারেন। গণেশই বায়াজিদ শা নাম গ্রহণ করিয়া থাঁকিবেন, এই অদ্ভুত 

মত প্রচ।রিত হইয়াছে। 

(৬) (১) কাশ্ঠপগোত্রে-_সুষেণ হইতে ১৭শ পুরুবে 

বনি (পরিবর্তমর্যযাদাকার) 

| 
পশুপতি 

| 

ঘগাই 

লা 

বান 

উন ভাঞুড়ী 

শী 

বুদ্ধি রী কেশব খা জগদানন্দ রায় (২৪) 

(ইহার রা কংশনারায়ণের ভাগিনেয়) 



১০ মধ্যযুগে বালা । 

তালিকার অদ্বৈতাচার্য্য বৈষ্ণবঙ্জগতে সুপরিচিত); শআ্চৈতচ্ন্র 

সমসাময়িক, অথচ কিঞিৎ বয়োবৃদ্ধ। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন ; ৯৪৮১ 

শকে (১৫৫৯ বুঃ) তাহার তিরোধান ঘটে। ১৪১০ শকে রচিত 

পৃর্ববেক্ত ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশের উক্তির সহিত উল্লিখিত জন্ম- 
পত্রিকার সম্পূর্ণ সানৃশ্ত আছে। অদ্বৈতের পাচপুরুষ পূর্বতন নরসিংহ 

অথবা রাজা গণেশকে মোটামুটি ১২৫ বর্ষ পূর্বববন্তাঁ ধরিলে গণেশের 
ইতিহাস-নির্দিষ্ট রাজ্যকালের সহিত গরমিল হর না। এক্ষণে কংশ- 

নারায়ণের ভাগিনেয়গণের বংশাবলী দেখুন। পরবর্ভা অধ্যায়ে দুষ্ট 

হইবে যে, কংশনারায়ণের প্রথম ভাগিনেয় এই সুবুদ্ধি খা বৃদ্ধবয়সে 
হোসেন শার রাজ্যকালে যবনহত্তে নিগৃহীত হইয়া শেষে বৃন্দাবনে 

রবূপগোস্বামীর সহিত মিলিত হন। ইহাকে চৈতন্যের একপুরুষ পৃর্বব- 

বন্তা ধরিলে মাতুল কংশনারায়ণ চৈতন্তের অন্ততঃ ৫০1৬০ বর্ষ পূর্বের 
লোক হইতেছেন। সম্প্রতি কৃত্তিবাসী রামায়ণের থে হস্তলিখিত প্রাচীন 

পুথির উদ্ধার হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয়ঃ কবি কৃত্তিবাস গৌঁড়েশবরের 
সভায় গিয়া দেখিলেন-_ 

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র অগদাঁনন্দ 

তার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ। 
সপ সস ০ ৮ সস ৮ পারিস ৪. ৮০ 

(২ ) ভরদ্বাগোত্রে- গৌতম হইতে ১৬শ পুরুবে 
আরু ওঝা নাড়িয়াল। 

নরসিংহ বা (২২) 

বিচ্ভাধর 

ছকড়ি 
] 

কুবেরাচাখ্য 

অছ্বৈভাচার্ধ্য (২৬) 
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ডাহিনে কেদাঁর বায় বামেতে তরণী। 

সুন্দর 'শ্রীবংস আদি ধর্মাধিকারিণী ॥ ( শ্রীরুষ্ণ ?) 
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর | ্ 
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥ 

উদ্ধত বংশাবলীর সহিত এই সভাবর্ণন মিলাইয়া দেখিলে মনে হর, 

কৃত্তিবাস যে পণ্ডিত প্রধ।ন মুকুন্দের উল্লেথ করিয়াছেন, তিনিই সম্ভবতঃ 

জগদানন্দের পিতামহ এবং কংশনারায়ণের ভগিন'র শ্বশুর ও ধর্মীধি- 

কারী মহাপাৰ্র শ্রীক্ষ্চ জশদানন্দের পিত। এবং বাঙ্জার ভগিনীপতি। 

এদিকে রাট্ীয় ঘটক দেবীবরের কুলগ্রন্থ হইতে জান! যায় যে, দেবীবর- 

কন্তুক রাটীয় কুলীনগথের মেলবন্ধন সময়ে কৃত্তিবাসের ত্রাতুষ্প ত্র মালা- 

ধর খাকে লইয়া মালাধর-খানী থাক্ হয়। এরূপে কৃত্তিবাস ও জগদা- 

নন্দ বা সুবুদ্ধির মাতুল কংশনাঁরায়ণ এক সময়ের লোক হইতেছেন। 
কত্তিবাস স্বয়ং ভরদ্বাজগো ত্র শ্রীহর্য হইতে অধস্তন ২২শ পুরুষ , ইহাতেও 

সময়ের ঠিক মিল হইতেছে । কৃত্তবাসের রাজসভাবর্ণনে যে মুসলযান- 
প্রভাব একবারে দৃষ্ট হয় না, তাহার কারণও এই। কৃতিবাসের 

গৌড়েশ্বর স্বাধীন রাজা “কংস, 'বা গণেশ নহেন। তিনি সমাজপতি এবং 
সজ্জনপালক কৃংশরনারায়ণ; গোঁড় অঞ্চলের তুস্বামী রাজা । .. 

অতঃপর রাজ! গণেশ ও তাহার সখসামগ্সিক দেশের কথা আলো।- 
চিত হইবে । উপক্রমণিকায় নির্দেশ করিয়াছি যে, বঙে প্রথম যুগের 

মুনলমান অধিকার এক ধারাবাহিক বিপ্লবের সমষ্টি মাত্র । মহন্মদ্র ই 
বখ্তিয়ার পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের কিয়দংশ মাত্র জয় করিয়! সুশাসন 

প্রতিষ্ঠার পূর্বেই পূর্ববঙ্গ ও কামরূপ অধিকারের কামনায় ধাবিত 
হইয়া বিফলমনোরথ হইলেন । পরাজয়ে ভগ্রন্থদ্নয়ে এবং আসামী জল 
বাষুতে রুগ্রদেহে ফিরিয়াই মানবলীলা সম্রণ করিলেন। পরবর্তী 



১২ মধ্যযুগে বাঙলা । 

পাঠান শাসনকর্তৃদলও ইহ। অপেক্ষা অধিক কিছু করিয়া উঠিতে পারি- 

লেন না। পক্ষান্তরে দিলীর সম্রাট দুর্বল হইলে সময়ে সময়ে তাহার 

শাসন উপেক্ষা করিয়া বঙ্গীয় পাঠান সামস্তবর্গ স্বতন্ত্র ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার 
আরম্ভ করিলেন । শেষে মুসলমান অধিকারের সার্ধ শত বর্ষ মধ্যেই 
থাজে ইলিয়ান্ দিল্লীর অধীনতা অন্বীকার করিয়। গৌড়ে স্বতন্ত্র বাদ- 
শাহী স্বাপন করিলেন (*)। বিরুতমস্তিষ্ক মহম্মদ তোগলকের কুব্যবস্থা 
ও অত্যাচারে এবং পরিশেষে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণে দিল্লীর সামাজা ভগ্ন 

হইয়াছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তার! সুবিধ। পাইয়া সর্বত্র স্বাধীন হইয়। 
উঠিলেন। বাঙ্গলায ইলিয়ান্শাহী নংশ চল্লিশ বৎসর কাল প্রবল 

প্রতাপে রাজ্যভোগ করিলেন ৷ ইতিপুর্বেই বঙ্গের স্াঁনে স্থানে পাঠান 
সামস্তবর্গকে দেশ রক্ষার নিমিত্ত জারগীর দেওয়া হইলেও পাঠানরাজেরা 

কোন কালেই মুদলমাঁনের হস্তে রাজস্ব আদায়ের তার দেন নাই। 

পাঠান সর্দারগণের সহিত সরন্বতীরও তত সন্তাব ছিল না; পরন্ত নিঙ্গের 

ব্যয়েই তাহার! রাজস্বের টাকা নিঃশেষ করিয়া ফেলিবেন, 'অথবা হল 

সঞ্চয় করিয়া বিদ্রোহী হইবেন, সে আশক্কাও ছিল । এই কারণে মধ্যবঙ্গে 
সে কালে একপ্রকার আদায়কারী হিন্দুজমিদাঁরের সৃষ্টি হইতেছিল। 

বিচার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ শাসনেও পাঠানরাজ বড় হস্তক্ষেপ করেন 

নাই, সুতরাং পাঠান অধীনে বাঙ্গলায় স্বায়ৰ শাসন বদ্ধমূল হইয়াছিল! 

“ভুঁইয়া” বলয় উল্লিখিত এই জমিদারবর্গের উপরে পাঠান-রাঁজ বিশেষ- 
রূপে নির্ভর করিতেন । তথন এ দেশে মুসলমানের সংখা! অতি অল্প ছিল 

এবং সকলে সকল সময়ে এক মতে কার্ধ্য করিত না। শমসুদ্দীন্ এই 
তল চা হাটতে এসির 

(৭) ১৩৪২ শ্রীঃ। খাজে ইলিয়াসের পূর্ণ নাম সুলতান শমসুদ্দীন্ আবুল্ 

মকর ইলিয়াস্ শা । তিনি ভাঙ্গ খাইতেন বলিয়া কোন কোন ইতিহাপে ভাঙ্গরা 

উপাধিও লাভ করিয়াছেন। ঞ 

পা পল পর শপ জন ৪ ০ 
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ভূ'ইয়৷ সাহায্যেই প্রবল হইয়াছিলেন এবং রাজ্য লাভের পরে উত্তরবঙ্গের 

ভূইয়াদিগের অধীনে বাজকীয় হিন্দু সেনাদল গঠিত করিয়াছিলেন। 

গোঁড়ের পাঠান রাজসভায় এবং অভিযানে বার-ভুঁ ইয়ার সম্মানের আসন 
গ্রহণ বাঙ্গল। কাব্যগ্রন্থ বর্ণিত আছে । (৮) ভুইয়ার। শাসনকার্ধা ও 

সৈন্য পরিচালনে গৌড় বাদশার সহকারী হইয়াছিলেন। তীহাদের 

নিঙের সেনাদলও থাকিত। | 
বর্তমান রাজশাহী ও বগুড়ার মধ্যবস্তী প্রসিদ্ধ চলন বিলের নাম 

অনেকেই শুনিয়াছেন। সে কালে এই বিল আরও বিস্তৃত ছিল। এই. 

চলন বিলের উত্তরে ভাছুড়িয়। গ্রামের তাঁছুড়ী বংশ পুর্বাবধি প্রসিদ্ধ ছিল; 

এই বংশেই সুপ্রসিদ্ধ কুস্ুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্যের জন্ম হয়। তাছুড়ী 

বংশের জগদানন্দ শমনুদ্দীনের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং পরগণ! 

ভাতুড়িয়৷ -ভাছুড়িয়) তাহাকে জায়গীর স্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল । হিন্দুর 

লাখেরাজ বা জায়গীর প্রাপ্তি পাঠান আমলে প্রচলিত ন! থাকায় 

ভাহুড়ীরা এক টাঁক। মাত্র রাজকর দিতেন, এই জন্য উত্তরকালে তাহারা 

একটা কিয়! তাছুড়ী নামে কথিত হন (৯) | শমসুদ্দীন্ ও তাহার বংশের 

প্রধান রাজদ্বয়ের (সেকন্দর ও গিয়াস্্রদ্দীনের) শাসনকালে প্রধান ব্রাজ- 

কার্যে নিযুক্ত থাকায় এই ভাঁছুড়ী বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হয়। শমন্ুদ্দীনের 
বৃদ্ধ প্রপৌত্র দ্বিতীয় শমসুদ্দীন্ অতি অপদার্থ রাজা ছিলেন। ভাছুড়িয়াঁর 

রাজ! গিণেশনারায়ণ তৎকালে উত্তর বঙগের সর্বপ্রধান ব্যক্তি; নির্বোধ 
ূ 

শা, শিস সপ সপ্সপসপসপ "পপ শশা আত পাশে পাপন 7 আল শি সস । পদ পপি 

ূ ৮ র্মমঙগল | গজপৃষ্ঠ ভুগতি বেত বার ভু য়া ইত্যাদি | 

) ছুর্গীচন্ত্র সান্যাল শহাশয় তাহাদের বংশের ও দেশীয় প্রবাদ হইতে এই 

সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। ডাহার সংগৃহীত সমগ্র কিন্বন্তী গ্রহণ করিতে 

আপত্তি খাকিলেও রাজা গণেশ সম্বদ্ধে প্রবাদ সত্য বলিয়! বোধ হওয়ায় এখানে 

তাহা উল্লিখিত হইল। ইহাতেও উদয়নাচ'্ধ্যকে আন] হুইয়াছে। 



১৪ মধ্যযুগে বাঙ্গলা । 

শমনুদ্দীন গণেশ ও.কয়েকজন মুসলমান সামস্তকে উত্যক্ত করিলেন। 

গণেশ পাঠান সামস্তের সাহায্যে অকর্ম্মণ্য বাদশাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত 

করিয়! হ্বয়ং সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি রাজ! হইয়াও নিজ 
নামে মুদ্র! প্রচলন ন! করিয়। রাঁজবংশীয় বায়াঞিদ্ শার নাম চালাইয়া- 

ছিলেন (১০)। সম্ভবতঃ পাঠান সামস্তদলকে স্বপক্ষে রাখিধার নিমিত্ত 

তাহাকে এই উপাঁয় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে গণশ 
মুসলযানগণেরও প্রিয় ছিলেন। 'দেশীর কতকগুলি গন্পগুজব উদ্ধৃত 

করিয়। শ্রীযুক্ত হ্র্গাচন্্র সান্ভাল লিখিয়াছেন “রাজ! গণেশ বাদশার 

বেগমগণকে গোপনে নিকা করিরিয়াছিলেন। তিনি যখন গৌড়ে থাকিতেন, 
তখন প্রার মুদলমানের ন্যায় চলিতেন, এবং পাগুয়াতে নিজ পরিবারবর্গ 

সহ নিষ্ঠাচারী ত্রাঙ্গণের ভাঁর সদাচারে থাকিতেন । গৌড়ে বেগমদের 

নামে অনেক দর্ণা'ও মন্জিদ্ দিয়ছিলেন এবং পাওুয় প্রভৃতি স্থানে 

বহুতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন; উভয় ধর্্মেরই উৎসাহ 
দ্রিতেন এবং কোন ধর্মের নিন্দাবাদ্দ শুনিতেন না । তিনি অতি মিষ্ট- 

ভাবী ও শিষ্টাচারী ছিলেন। এইরূপে সমগ্র বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমানের 

প্রীতি লাভ করিয়! গণেশ ইতিহাসে নিরপেক্ষতার এক সমুজ্জল উনাহরণ 
রাখিয়া গিয়াছেন। | 

শ্রীগণেশ ত কোন প্রকারে £হিন্দুয়ানিট। ব|চাইয়া” (?) চলিয়া 

গেলেন। কিন্তু তাহার পুত্র ঘছুর পক্ষে পূর্ণ মুসলমান প্রভাবের উপত্রে 

আর এক প্রবলতর আকর্ষণে বাঁধ প্রদান অসাধ্য হইল। গৌড়ের 
রাজকুমারী আশমান্তারা যছুকে ঘা করিল। সান্তাল মহাশয় বলেন 

“গণেশের জীবদ্দশাতেই যু « আজিম শাহের, কন্যা আশমান্তারার ও প্রতি 
পপ পপ পরশ আল সপ মা 

0১৯) এইরূপ শট রজতমুদ্র। মিউজিয়মে আছে। উহ্থার তারিখ ৮১২, ৮১৬ 

ও ৮১৭ হিঃ সাল । ৮১৮ হিঃ হইতে গণেশের পুত্র জলানুদ্দীনের মুদ্রা তুষ্ট হয়। 



রাজা গণেশ! ১৫ 

আসক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ধনবান্ লোকের পক্ষে উপপত্বী রাখা 

এবং যবনীগমন দৃষ্য ছিল না। আশমান্তারার মাতা গণেশের উপপত্বী 
ছিলেন ; সুতরাং গণেশ যদবকে নিবারণের কোন চেষ্টা করেন নাই। 

যছু সম্রাট হওয়ার তিন বৎসর পরে আঁশমান্তারার গর্ভসধ্ার হইল। তিনি 

য্কে কহিলেন, আমি বাদশাহের কন্যা, আমার সন্তান ত্বণিত জারজ 

হইবে? ইহা আমি সহ করিতে পারিব না । তুমি যদি আমাকে বিবাহ 
না কর, আমি আত্মহত্যা করিব” । রাজকগ্তার প্রণয়মুগ্ধ যছু প্রথমে 

হিন্দুশাপ্রমত তাহাকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা খু'ঁজিলেন। পূর্ববকালের 

ক্ষত্রিয় রাজাদের দৃষ্টান্ত থাঁকিলেও ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রীয় বাবস্থা মিলিল 
না) অগত্যা তিনিই মুসলমান হইয়া 'জলালুদ্দীন্” অর্থাৎ ধর্মের গৌরব 

এই উপাধি গ্রহণ করিব রাঁজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। যছুর মাতা 

ও পত্বী রাণী নবকিশোরী তাহার নাবালক পুভ্র অনুপনারায়ণকে লইয়া 
ভাদুড়িয়৷ রাজধানী সাতগড়ায় গেলেন। অন্থপ রাজা গণেশের পুর্ব 
অধিকৃত জমিদ্বারী ভিন্ন পার্খবব্তী আরও কয়েক পরগণায় স্বাধীন ভাবেই 

রাজত্ব করিতে লাগিলেন । যছু জলালুদ্দীন্ মৃত্যুর পূর্বেই আশমান্- 
তারার জ্যেষ্ঠপুত্র আমেদ্ শাকে গৌড়ের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। 
জলালুদ্দীন্ ১৮ বৎলর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদ বিধ্যাত 

বীরপুরুষ ছিলেন । সে কালের বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে বীরত্ব ও শারীরিক 

বল ছুলণভ ছিল না। রাজা গণেশ স্বয়ং অপরিমিত বলশালী এবং 

যুদ্ধকার্য্যে নিপুণ বীরপুরুষ ছিলেন। যছ যৌবনে মন্লযুদ্ধে কৌশল 

দেখাইয়া “যু মল্প” নামে খ্যাত হন । মুসলমান ইতিহাসের বর্ণবিন্তাসে 

নাম 'জেত্মল' এবং শেষে চৈত্মল হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহার সময়ে 

চট্টগ্রাম অধিকৃত হইয়াছিল। যছুর ধরন্মাস্তর ষেরূপে হউক, তিনি 

আনুষ্ঠানিক ভক্ত মুসলমান হইয়াছিলেন ৷ পাঁচ সন্ধ্যা নমাজ ও পীর 
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১৬ মধ্যযুগে বাজলা। 

ফকিরকে দান কর! তাহার নিতাকর্্ম ছিল। তিনি অনেকগুলি মস্জীদ; 

সরাই, নানাগার ও আ্তান। নির্মাণ করিয়া গৌড় নগরীর সমৃদ্ধি বর্ধন 
করেন। “জললী” নাযে অভিহিত এই সমস্ত কীর্তির ধ্বংসাবশেষ 

অগ্ভাপি বর্তভমান। 

বল! বাহুল্য, জলালউদ্দীন্ যহুনারায়ণ রাজা গণেশের স্তায় হিন্দু 

মুসলমান প্রজাবর্থকে সমান দেখিতেন; তাহার রাজ্যকালে শাস্তির মধ্যে 

বাঙ্গাল দেশের সর্বার্টান উন্নতি হইয়াছিল (১১)। তৈমুরলঙ্গের পৈশা- 
চিক উপদ্রবে যখন উত্তরপশ্চিম ভারত মরিয়মান, সব্ধত্র খগুরাজ্যের 

আবির্ভাবে ও মুসলমান সামস্তগণের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও আনুষঙ্গিক 

অত্যাচার অনাচারে হিন্দু গ্রজাবর্গ ত্রস্ত ও মহাবিপন্ন, যছু জেলানুদ্দীন্ ও 

এবং তাহার কৃতী পুভ্র আমেদ শার স্ুশাসনে বঙ্গভূমি তখন সুখ সমৃদ্ধিতে 

পরিপূর্ণ । আুমেদ শা সমদশিতায় এবং নিরপেক্ষ বিচারে প্রক্কৃতিপুঞ্জের 
এতই প্রিয় হইয়াছিলেন যে হিন্দু মুসলমান সমগ্র বঙ্গবাপী কে কত 

রাজভতক্ত তাহ! দেখাইতে পারিলেই আপনাকে রুতার্থ মনে করিত 

(১২)। | আমে নিঃসগ্তান ছিলেন; তাহার মৃতু পরে পুরায় পূর্বের 

(১১ ১) ষ্ জলানুন্দীনের সমকালেই গু জমন্দন । দেব ও মহেন্দ্র দেবের নামাক্ষিত 

অনেক মুদ্র। পাওয়। মায় | দনমর্দন চন্দ্র ক্খীপের কায়স্থ রাজবংশের স্থাপয্িতা। তাহার 

পাওুনখরে মুদ্রিত টাক! বড় পাণুয়র মনে করিবার কারণ নাই। চন্দ্রদ্বীপের রাজা 

স্বাধীন হুইয়। দক্ষিণ পূর্বব বাঙ্গলায় মুদ্রা চালাইতে পারেন এবং এই প্রকার 

মুদ্রা প্রাচীন রাজধ'নী গৌড়ের ধ্বংসাবশেষে পাওয়াও আশ্চর্য্য নহে । গৌড়েশ্বর হইলে 
প্রামাণিক ইতিহাসে তাহাদের কথ! লিখিত থাকিত। মুদ্রাদোষ লইয়া এতটা 

বাড়াবাড়ি ঠিক নয় যে “অন্য কান হিন্দুপাজ। বাঙ্গলায় ইহাদের মত একচ্ছত্র হইতে 
পারেন নাই ।” 

(১২) রিয়াজ, উস সালাতীন্ গ্রন্থকার গোলাম হোসেন কোন এক অজ্ঞাত 

পুণ্তিকার মতে লিখিয়াছ্েন? আমেদ শ! ভয়ানক অত্যাচারী ছিলেন, এবং অত্যাচা- 
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বিপ্লব দর্শন দিল। শেষে প্রধান মুসলমান সামস্তের] মিলিয়। শমনুদ্দীনের 
বংশের এক যুবককে নাসির, শা নাম দিপা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। হিন্কু রাজা গণেশের বংশ তিন. পুকুষে, লোপ পাইল। 

ইলিয়াস্ শার বংশের এই পরবর্তী কয়েকজন সুলতানের সময়ে গোৌঁড়ে 

এক হর্গ ও কোতোয়ালী দরজ1 এবং হুগলী প1ওুয়াঁর স্্যমন্দিরের স্থানে 

মস্জীদ নির্ন্িত হইয়াছিল | রাজ্যের সীম! বিস্তৃত হইয়। শ্রীহ্ট পর্য্য্ত 

অধিকৃত হইয়াছিল। নাসিরদ্দীন এবং তাঁহার বংশের অপর চারিজন 
রাজা ৪৫ বৎসর নিরুপদ্বে রাজ্যতোগ করার পরে পুনরায় বিপ্লব 
উপস্থিত হইল। হাব্সী সেনাপতি সেনাদলের সাহায্যে স্থলতান্ 

হইলেন; আবার অরাজকতার সঙ্গে সঙ্গে অনাচারের আতঃ প্রবাহিত 

হইল। 

রাজা. গণেশের সময়ের বাঙ্গালী সমাজের শিক্ষা! দীক্ষার বিষয় 

উল্লেখ করিতে হইলে প্রাচীন কালের কথা কিছু বল আবশ্তক। 

আধুনিক প্রত্বতব্বান্বেষী পগ্ডিতবর্গের মতের অন্থসরণ করিলে বিশ্বাস 

করিতে হইবে যে, প্রাচীন কালের বাঙ্গালীজাতি দ্রাবিড় মঙ্গোলীয় 

প্রভৃতি রক্তমিশ্রণে ভারতের অগ্টান্ত প্রদেশের হিন্দু হইতে শ্বতন্ত 

ভাবে গঠিত হইয়াছিল। বৈদিক ধর্ম এখানে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই 
প্রসার লাভ করিয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ মতেরই প্রভাব অধিক 

ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই ভৃগু কথিত মন্থ-সংহিতায় তীর্থ যাত্রা 

ভিন্ন অঙ্গ বঙ্ধে আগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হুইবে, এই 
বিধি আছে। তীর্থধাত্রার কথায় এদিকেও তীর্থ ছিল তাহ৷ স্বীকৃত 

রের মাত্রা বদ্ধিত হইলে অযাত্যবর্থ ডাহাকে নিহত করিয়া পূর্বব রাজবংশের জনৈক 
কুমারকে প্লাজা করেন। উপরিলিথিত প্রামাণিক ইতিহাসের মত গ্রহণ করাই 

যুক্তিযুক্ত। | | 
২ 
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হইয়াছে । সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ইমুন্ চাঙ্গের সময়ে 
বহুতর বৌদ্ধ মঠ বঙ্গের সর্বত্র বিরাজ করিতেছিল। হিন্দু বৌদ্ধ উততয় 
মতই এদেশে প্রচলিত বলিয়৷ তিনি নির্দেশ করিয়াছেন । এক বাঙ্গালী 
অধ্যাপক তখন নালন্দাঁর বিশ্ববিশ্ররত বিহারের অধ্যক্ষের পদ অলম্কত 

করিতেছিলেন ; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু রাঁজা শশাঙ্ক বৌদ্ধমতৈর 

প্রতিকূল ছিলেন। পরবর্তী কালে রাজ! অ!দিশুর বেদজ্ঞ-ত্রাহ্মণের 

অভাব লক্ষ্য করিয়৷ কান্ডকুজ হইতে ব্রাঙ্গণ আনাইতে বাধ্য হইলেন। 

এই ব্রাঙ্গণগণ এবং তাহাদের বংশধরগণের সাহায্যে পুনরায় বেদাছু- 
মোদিত ক্রিয়াকাণ্ড "মধ্য বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাত করিল। কিন্তু অন্যত্র 

বিশেষতঃ প্রত্যন্ত ভাগে ও সমাজের নিয়স্তরে বৌদ্ধ প্রভাব বলবৎ 
রহিয়া গেল। বৌদ্ধ পাল রাজগণের অধিকার কালে সাধারণের 
মধ্যে কিঞ্চিৎ বিরুত বৌদ্ধ মতেরই সমধিক প্রচলন ছিল, বোধ হয়। 

বৌদ্ধ মহাধান মত নান! তাবে ভারতের নান। প্রদেশে দেখা দিয়াছিল। 
বঙ্গে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের মিশ্রণে নূতন ভাঁবৈর সাধনা 
ও পুজা পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল পুজা পদ্ধতি সমাজের 
উচ্চস্তর হইতে অবতরণ করিয়৷ নিয়ে আসিয়া রূপান্তরিত হইবে 

ইহ! স্বাতাবিক। হিন্দৃতন্ত্রাচ্থমোদিত শিব ও শক্তি পূজা উচ্চশ্রেণীর 
মধ্যে প্রসার লাভ করিলে ও নিন্ন শ্রেণীতে বৌদ্ধ শূন্ঠ মূর্তির রূপান্তর 
ধর্ম পুজা এবং মনসা শীতলাদির পূজা প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল। রাজা! 
গণেশের পুর্ববর্তী কালে বিরচিত রমাই পণ্ডিতের ধর্থ পৃ পদ্ধতির 
পুস্তক *শুন্য পুরাণে” বৌদ্ধধর্মের আচারের যথেষ্ট আভাষ আছে। 
একালে ধর্মপুজা শিব পূজায় পরিণত হইলেও বাদগী, ডোম)হাঁড়ি প্রভৃতি 
নিয়শ্রেণীর লোকেই সাধারণতঃ ধর্মের “দেয়াপীন” হইয়া থাকে । 'নমে। 
ধর্ম নিরঞ্জন” “তাবসিদ্ধি, *শৃন্যমুত্তিং ইত্যাদি মন্ত্রে ও বাক্যে এখনও এই 
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,পুজায় বৌদ্ধ তাঁবেরই পরিচয় দেয়। হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চাঙ্গের 
শিক্ষার মত নিয়স্তরের সাধন ভজনও সমাজের একাংশে স্বীকার করিয়া 

লইয়৷ সমস্তকেই নিজশ্ব করিয়াছেন। বৌদ্ধ সহজ সাধন! রূপান্তরিত 
হইয়া কি ভাবে শান্ত ও বৈষ্ণব মতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা 
অন্যত্র বিবৃত 'কর! হইবে। অল্প দিন হইল, উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ 
হইতে ময়নাঁমতী ও গোবিন্দ চন্দ্রের গ্লীতের পুথি পাওয়। গিয়াছে । 

“গোরক্ষ বিজয়, নামে আধুনিক ভাবায় লিখিত আর এক পুঁথিও 

আবিষ্কত হুইয়াছে। এ গুলির ভাষা গায়কমুখে ক্রমে রূপান্তরিত 
হইয়া আপসিলেও ইহা হইতে মুসলমান বিজয়ের সমকালবর্তী 
বাঙলার এক প্রদেশে বৌদ্ধ ও শৈব ধন্মের মিলনের পরিচয় পাওয়! 
যায়। -ময়নামতী ও হাড়িসিদ্ধার কথায় যোগের “মহাজ্ঞান” সাধারণের 
নিকট কি ভাবে প্রচারিত হইয়াছে তাহ দৃষ্ট হয়। যোগী গোরক্ষনাথ 
পূর্ববর্তী যুগের ব্যক্তি; মর়নামতী তাহার নিকট “শিশুমতি অবস্থায় 
মহাঁজ্ঞান লাভ করেন। হাড়িসিদ্ধা পার্ধতীর মায়ায় নরলোকে হাঁড়ি 

জন্ম লইয়া ময়নামতীর প্রেমে বদ্ধ হন) অথচ ই'হাদের উভয়েরই 
অলৌকিক গুণপনা, মৃত ব্যক্তিকে বাচান, হয় কে নয় করেন, ইত্যাদি । 
গোবিন্দচন্দ্রের সন্যাসের করুণ কাহিনী বড়ই হৃদয়ম্পর্শা। গাথা 
গুলিতে রাজ গণেশের আবির্ভাবের পুর্ববর্তীকালের সমাজের এবং 
কালে পরিষ্ত্তিত হইলেও সেকালের সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া খায়। 

যেকালে শ্রীমৎ শঙ্রাচার্ষেযর বিশেষ প্রচারিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান- 
যোগের মত কালবশে উত্তর-ভারতে দুর্বোধ্য ও নিস্তেজ হইয়! 
পড়িয়াছিল; প্রাচীন পুরাণ ও ততন্থ্বের মহাশক্তিবাদ বৌদ্ধতন্ত্রের 
মিশ্রণে ক্রমশঃ অর্বাচীন তত্ত্রোক্ত শাক্ত ও শৈব মতে পরিণত হওয়ায়, 
ধর্মজঞা!ন, শিক্ষা ও সাধনের অপব্যবহারে গৌড়ীয় শাক্তসমাজ বখন 



২০. .. মধ্যযুগে বালা । 

অর্থশৃগ্ঠ কর্মসাধনায় ব্যাপৃত ছিল, ঠিক সেই .সময়েই গণেশের 
অবতার। টশৈব বা শাক্ত সাধক সেকালে ফেখ্কারিণী বা উড্ডামরেশ্বর 
তন্ত্রের উৎকট সাধনার সন্ধানে নিরত, কেহব। “কামধেনু”র সহযোগে 
“মাতৃকা ভেদ” সমাধা করিয়! “কুলার্ণবে' পার্থিব তনু ভাসাইবার 

উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত। এই অবস্থায় তথাকথিত সনধক ব৷ পণ্ডিত- 

বর্ণের অনুষ্ঠান ও উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করিলে সে যুগের সাধারণ ভদ্র 

লোকের ধর্মতাব ও শিক্ষার গতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 
গৌড়দেশ অতি প্রাচীনকাল অবধি শক্তিসাধনের ক্ষেত্র বলিয়৷ উল্লিখিত 

আছে, কিন্তু যে তান্ত্রিক উপাসনায় “পরাৎপর' জ্ঞান লাভের আকাক্জায়. 

সর্ব্বশা স্তর পরোদক্ষ১ * * "-'জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাঙ্গণঃ শান্ত মানসঃ, 

গুরুদেবের সন্ধান করা আবস্তক এই .নির্দেশ আছে, যাহাতে “উত্তম 

মানসী পুঞ্জা বাহ্পুজ। কনীয়সী' বলিয়া! সাধকের উপাসনার সংজ্ঞা 
নির্ণীত হইয়াছে এবং পিদ্ধিলাভ কামনায় শিষ্যের ব্রহ্দচর্য্য নিরম পালন 

সর্বথ। বিহিত হইয়াছে, সেই তান্ত্রিক মতেই আবার কাঁলবশে বাম- 
চারে পঞ্চতত্বে ( পঞ্চ মকারে ) আরম্ভ করিয়া কৌলাচারের অপব্যব- 

হারে সাধকের বাক্ষদভাব আনিয়া ফেলিয়াছে (১৩)। বামাচার ও 

বীরাচার মতের ক্রমশঃ অধঃপতনের ফলে প্রতিপক্ষকে “গশ্বাচারী” সংজ্ঞা 

- (১০) একর্দিমে চন্দনেহভিন্নং পুতে শত তথ প্রিয়ে' ইত্যাদি ভেদাভেদ জ্ঞান এবং 

উচ্চতর সাধন কুলাচারের প্রাথমিক শিক্ষ1 ; ইহা শেবে কুলার্ণৰ নাম া্ডমান তম্ত্রের- 

বীর ব! কৌল আচঢারে পরিণত হইয়াছে । দক্ষিণাচারের মতে বৈদিক নিয়মে দেবীর 

হু/রাধন! করিয়া সাস্বিক বা রাজসিক বলিদানের ব্যবস্থা আছে; মগ্াদি নিষেধ। 
বামাচারে পঞ্চমকার বিধেয় । বীরাচারের শেষ ব্যবস্থা বর্তমান কুলার্ণৰে যেভাবে 

বধিত আছে, 'বিশেবতঃ কুলস্ত্রী সংসর্গ ব্যাপারে£'যোগিনী পাধন" যেরূপ নিল'জজভাবে 

উক্ত হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থগুলি যেন অনস্ত্রিক সাধনের প্রতিকূল মতা বলম্বী 
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দিয়। সংজ্ঞারহিত “বার” সাধক ভ্রষ্টাচারে নিজেই বিকট পশ্ডতাবে উত্থান 

করিঘ্নাছেন ! কৌল, দণ্তী প্রভৃতিরাই প্রথম প্রথম চক্র করিয়া মকার 

সাধন করিতেন এবং ইহাঁরই নাম দেওয়! হইয়াছিল 'মহাবিদ্যা? । * শেষে 

অর্থাদি লোদুপ গৃহীও বামাচাঁরীর সাহাযো সাংসারিক ফললাভের আশায় 

অভিচার ক্রিয়াি করাইয়া! লইত। সাধারণ গৃহী ব্রাহ্মণ বা অপর সৎ 
জাতীয়”লোকে অবশ্ঠ কোন কালেই বামাচারের পক্ষপাতী ছিল ন1। 

শাক্তগণের মধো চণ্ীপু্জা ও ছুর্গোৎসবই বিশেষ প্রচলিত ছিল, এবং 

মানস করিয়। বাটীর বাহিরে নিশাযোগে দক্ষিণা কালিকার পুজা করা 
হইত । পুরাণ এবং তন্ত্র হইতে তবদেব প্রভৃতি মহায্মগণের সঞ্চলিত 

পূজ। পদ্ধতির আলোচনায় এই সমণ্ড পুজার বিধান দৃষ্ট হয়। সম্পন্ন 
বিভ্তশালী গৃহস্থেরা শালগ্রাম শিলা ও শিব প্রতিষ্ঠ। করিতেন । শক্ত 

শৈব বৈষ্ণব সকলের জন্যই তন্ত্রমন্ত্রের বিধান ছিল; কাঁলবশে সহজ 

পুজা উৎকট ভাব ধারণ করিতেছিল। বৌদ্ধভাবের সহজ সাধনাও 
বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে প্রভাব বিস্তার কবিতো্টিল। ( ১৪) 

সামাজিক অবস্থার কথায় নরমসিংহ নাঁড়িয়ালের কন্ঠার বিবাহে 

বারেন্দ্র সমাজে কাপের উৎপত্তির কাহিনী নিয়ে লিখিত হইল। প্রবাদ 

আছে যে, নরনিংহ নাড়িয়াল প্রথমে পান বিক্রয় করিয়া সংসার 
পপ এস, 

লোকের বিদ্রপোক্তি বলিয়াই মনে,হয়। কিন্ত অন্ষ্ং পে রচিত, কাজেই 

তাহাও শাস্ত্র! অনেকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাইয়াই সব বুঝ। গেল মনে করিক্সা 

নিশ্চিন্ত থাকেন। 

(১৪) কেহ কেহ মনে করেন, সহজ সাধন! এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক ভাবের উন্নতি 

করিয়াই বঙ্গদেশে নবীন তান্ত্রিক সাধনাকে গঠন করিয়। লওয়া হইতেছিল। বৌন্ধ 

গান ও দোহা হইতে ঠিক এতটা সপ্রমাণ হয় মনে হয়না  হিন্দুধর্ের পুনরুখান 
বৌদ্ধ মতের প্রতিক্রিয়া হইতে পারে ; সমগ্র বোন মত ব্রাহ্মণের! গ্রহণ করিয়াছেন, 
ইহা! বলা চলে না। 



২ মধ্যযুগে বাঙলা । 

চালাইতেন। সেই দোষে বা শ্রীহট্রে লাউড় বিভাগে বাস করার নিমিত্ত 
নরসিংহ সমাজে অবমানিত ছিলেন। শুকদেব আচাধ্যের পিতৃশ্রান্ধে 

কুলীন. ব্রাঙ্ঈণগণ নরমিংহের সহিত এক পংক্তিতে তোজন করেন 

নাই বলিয়া নরসিংহ মহা কুলীন মধু মৈত্রের সহিত করণ করিয়া 
সমাজে উন্নত হইবার সঙ্গ করেন। কথিত আছে যেতিনি এক 

দিন নিজ কন্তা, একটি শালগ্রাম শিল! ও গাতী নৌকায় উঠাইয়া মধু 
মৈত্রের বাটাতে আসিয়৷ কন্ঠাদানের প্রস্তাব করেন । মধু এই প্রস্তাব 

উপেক্ষা করিলে নরপিংহ নদীগর্ভে নৌকা ডুবাইয়া এককালে গোহত্যা, 

্রন্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও শাঁলগ্রাম বিসঙ্নের ভান করিলেন। মধুমৈত্র 
বিপাকে পড়িয়া পাপের ভয়ে অগত্যা কন্তা এহণে স্বীকৃত হইলেন । 

মধুর ছুই পুত্র কুল নাশের ভয়ে পৃথক্ হইলেন। অন্তান্ প্রধান কুলীন- 

দের সাহায্যে মধুর কুল রক্ষা হুইল, কিন্তু তাহার পুত্রকে কোন 

কুলীনেই আশ্রয় দ্রিলেন না। তাহারা গত্যন্তর ন৷ দেখিয়া ছয়ঘরিয়! 

দলে প্রবেশ করিলেন। ঞ্খই ছয়ঘরিয়া৷ সমাজের লোকের অতঃপর 

কুলীনের স্তায় করণাদি করিতে লাগিলেন; তাহাতে প্রকৃত কুলীনেরা 
' বলিতেন, উহাদের কুল নাই অথচ কাপ ( কপট ব্যবহার ) করিতেছে । 

এই অবধি কথিত ত্র কুলীনগণের “কাপ? আখ্যা হইল। এই প্রবাদে 

দেখা যাইতেছে যে, যে ভাবেই হউক.নরসিংহ অবস্থার উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে সমাজেও উন্নীত হুইয়াছিলেন। উদয়নাচার্্য ভাছুড়ী কর্তৃক পরি- 

বর্ত মর্য্যা্দা ও করণ প্রথা প্রবর্তিত হইবার পরে বারেন্্র সমাজে পটা 
ও থাকের উৎপত্তিতে অল্প সংখ্যক কুলীনের মধ্যে বিবাহ ব্যাপার 

- আবদ্ধ থাঁকায় যে সমস্ত দোষের উৎপত্তি হইয়াছিল, এস্থলে তাহার 

. উল্লেখের অবসর নাই.। রাচ়ীয় সমাজে দেবীবরের প্রবর্তিত মেল প্রথার 
কথা পরে লিখিত হইবে। 
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শিক্ষা বিষয়ে সাধারণ বাঙ্গালী তখন নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিল। 

অন্যান পঞ্চাশ বৎসর পরবর্তী নদীয়াবাসী কৃত্তিবাস পণ্ডিতকেও 
পাঠ শেষ করিতে বড় গঙ্গা পারে অর্থাৎ বরেন্দ্র অঞ্চলে যাইতে 

হইয়াছিল। মিথিলাই তখন সংস্কৃত চর্চার প্রধান স্থান ছিল। 

বাসুদেব সার্বভৌম ও মহামনস্বী রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় পাঠ শেষ 
করিয়াছিলেন, সে কথা পরে বল হইবে। বরেন্দ্রভূমি মিথিলা ও 
রাজধানী গোঁড়ের নিকটবর্তাঁ বলিয়াই ইতিপুর্বে কুনুক্তট্ট বা উদয়না- 
চার্য্যের মত প্রতিভাবান্ ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। রাঢ় প্রদেশে 

বল্লালসেনৈর বংশের ক্রমশঃ সংশোধিত কৌ লিন্ত প্রথার প্রভাবে ছাপ. 

মার! নবগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া কুলীন বংশধরের আর নূতন গুণ সংগ্রহের 

আবশ্তক হয় নাই! গৌড় বা বরেন্দ্র অঞ্চলে বদ্ধিষু ভূম্যধিকারীবর্গের 
উৎসাহেও শাস্ত্র ব্যবসায়ীর কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি ছিল। সাধারণ ব্রাঙ্মণ 

রাজকার্য্যেও অপটু ছিলেন না, ইহার প্রমাণ বরেক্দ্রের সেকালের 
ইতিহাসে যথেষ্ট রহিয়াছে । মধু খান, জগদানন্দ প্রস্তৃতি ব্রাঙ্গণ-কুমার 

গৌড় রাজসংসারে কর্ণধার স্বরূপ ছিলেন। অর্ধাশিক্ষিত মুসলমান 
সুলতান্গণ রাঁজকার্ষ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর উপরেই বিশেষ নির্ভর 
করিতেন। এক কথায় এইমাত্ত বল! যায়ঃ যেষে কারণে বাঙ্গালীর 

কার্যকারিতা শক্তি ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রায় হইঘা আসিয়াছে, সেকালে 
সেই সমস্ত কারণের সম্পূর্ণ আবির্ভাব হয় নাই। যথন পুর্ণ মুসলমান 
প্রভাবের মধ চাণক্যের মত মনন্বী বারেন্দ্রব্রাহ্মশসস্তান নরসিংহের 

মন্ত্রণায়্ বঙ্গের সিংহাসন পুনরুদ্ধার কর! হিন্দুর পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, সে 
কালের কথা ম্মরণ করিলে বর্তমানে আমাদের মত বাক্যবাগীশ বাঙ্গ- 

লীর কিঞ্চিন্মাত্র চৈতন্টোদয়ও কি আশা কর ধাক্স-ন। ? 
রাজ। গণেশের কিঞি পরবস্তীকালে বঙ্গের গৌরব ছুই প্রসিদ্ধ 

ঠ 
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গ্রন্থকার আবিভূতি হন। প্রথম চণ্ডীদাস, তাহার কথা বৈষ্ণব সাহিত্য 
অধ্যায়ে বলা হইবে। দ্বিতীয় কবি ক্কতিবাসের কথ! পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। নবাবিষ্কত রামায়ণের পু'থিতে কৃত্তিবাসের জন্মের তারিখ 

নির্দিষ্ট আছে ;--“আদিত্যবার শ্রাপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস”। এই উল্লেখ 
হইতে জ্যোতিধিক গণন! করিয়া «পুর্ণ মাঘ মাস+ অর্থাৎ মাঘের সংক্রান্তি, 
রবিবার জীপঞ্চষমী সমস্ত মিল করিয়। শ্রযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি 
মহাশয় ১৪৩২ খুষ্ঠাব্ ২৯শে মাঘ স্তির করিয়াছেন (১৫ )। কৃত্তিবাসের 
নির্দেশ মতে ভীহীর নুর পুরুষ নরপিংহ ওঝা। 'বেদান্ুজ' (দন্গুজমাধব ) 
মহারাজার জনৈক পাত্র ছিলেন । পূর্ব বঙ্গে 'প্রমাদ' অর্থাৎ মুসলমান 
বিজয়ে বিপ্লব উপস্থিত হইলে নরসিংহ গঙ্গাতীরে ফুলিয়! গ্রামে আসিয়া 

বাস করেন। ইহার পূর্বেও ফুলিয়া গ্রামে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের 
বাস ছিল। “ফুলে মেল” এর কথা সকলেই জানেন । নরসিংহ হইতে 
কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত পুরুষ ধরিয়া আসিলে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে কবির জন্মগ্রহণ 

ইতিহাস নির্দিষ্ট কালের সহিত বাধে না । ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ ুঃ) 

(১৫) সাহিত্য-পরিধৎ পত্তিক।--১৩২০--৪র্থ থঃ) শ্রীঘুক্ত দীনেশচন্দ্র তেন 
তাহার সন্প্রতি প্রকাশিত বঙ্জভাষা ও সাহিত্যের চতুর্থ সংস্করণে “পূর্ণ মাঘ মাস' 
কথার একটা পরিষার অর্থ হয় না কেন বলিয়াছেন, বুঝা বায় না। «জ্যোতিষিক 

গণনার ভিত্তিতৃষি' শুধু মুখের কথায় “চুপ” হয় না। ্টেপলটনের কথার গুরুত্ব অন্ত 

স্বীকার না করিতে পারে । .যে সমস্ত প্রমাণে সুহদ্ধর দীনেশবাবু কবি কৃত্তিবাসকে 

কিছু পূর্ববর্তী বলিতে চান, তাহার দ্বান্তাই াহীকে পরবর্তীকালে আন ঘায়। 
১৪*২ শকের মেল বন্ধনে মালাধরী থাক হইয়াছে; মেল" নহে। কৃত্তিবাস জীবিত 

থাকিতে মালাধরের বৈবাহিক বন্ধন জন্য তাহার নামে থাক হওয়া বিডি নয়। 

কবি 'উত্তরদেশ' “বড় গঙ্গাপারে+ পড়িতে গেলেন, যশোহরে কেন হইবে ? 
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রচিত গ্রবানন্দের মহাবংশাবলীতে লিখিত আছে,কৃত্তিবাসে। কবিধাঁমান্ 

সাম্য শান্ত জন প্রিয়” । কবি তখন ৫৩ বর্ষের প্রৌঢ় সম্মানী ব্যক্তি। 
কবি কৃত্তিবাস ফুলের মুখটি; অতীব সম্মানিত কুলীন বংশে তাহার 

জন্ম। তীহার পুর্ব পুরুষ উৎসাহ রাজা বল্লাল সেনের সভায় মুখ্য কুলীন 
বলিয়া স্বীরূত হন। উৎসাহ হইতে কৃত্তিবাস নবম পুরুষ অধস্তন। 

বল্লাল সেন ১১৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, প্রমাণিক ইতিহাসে 

স্বীকৃত। নয় পুরুষে প্রায় তিন শত বৎসর, ইহাই স্বাভাবিক । সুতরাং 

কবির প্রদত্ত নিজ জন্মের তারিখ ধরিয়া! জ্যোতিষিক গণনায় ১৪৩২ 

গৃষ্টাব্দ যে স্থিবীকৃত হইয়াছে, ইহার সহিত সকল বিধয়েরই মিল 

হইতেছে। পুঁথির “পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ; “পাঠের নিমিত্ত গেলাম 

বড় গঙ্গাপার' ইত্যাদি কথায় বরেন্দ্র ভূমিতে অধ্যয়নার্থ যাওয়াই সুচিত 
হইতেছে । “গুরুকে দক্ষিণ। দ্রিয়া ঘরকে গমন" করিবার সময়ে 'রাজ- 

পণ্ডিত হব মনে আশা করে নবীন যুবক কৃন্তিবাস পণ্ডিত রাজন্বারে 

উপনীত হইলেন। রাজার সভায় পাত্র মিত্র সকলেই হিন্দু, ব্রাহ্মণই 
অধিক, মুসলমান প্রভাবের কোন চিহ্ুাই নাই। বাজ! গণেশের সভা. 
হইলে অন্ততঃ ছুই এক জন মুসলমান পাত্র মিলিত। “গৌড়েশ্বর” কথায় 
সমাট বুঝাইলে অন্ততঃ একবার ও বাদশ1 ব! পাতশ। কথা লিখিত 
থাকিত। ঘঁসংহসম দেখি রাজা সিংহাসনপরে' বলিয়। আবার রাঙ্গা 

মাজজুরি,র উপর “নেতের পাছুরি” পাতার কথা ও কবি লিখিতেছেন। 
রাজসভায় কবি রাজদত্ত “পুষ্পমাল্য “চন্দনের ছড়া ও “পাটের পাড়া, 

সম্মান স্বরূপ পাইলেন; অন্য দান প্রার্থনা না করিয়া গৌওব মাত্র সার, 

স্থির কিয়! রাজসতায় পঙ্ডিত বলিয়া স্বীকৃত হওয়াই যথেষ্ট মনে 

করিলেন। “পঞ্চ গৌড় চাপিয়! গোঁড়েশ্বর রাজা” ইহা! গণেশ বা! অন্য 

গৌড় বাদশা সন্বন্ধেও খাটে না। মনে হয়, হাঁবসী রাজাদের বিপ্লবের 
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সময়ে গৌড় অঞ্চল ও সমগ্র বরেক্্রভূমির অধিকারী ভূম্বামী রাজ। কংস- 
নারায়ণ অর্দন্বাধীন রাজা ছিলেন। এই নিমিত্তই ইতিহাপে গণেশ ও 

কংসে গোলযোগ ঘটিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষ! কালে কালে 

রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহ] হইতে সেকালের ভদ্র বাঙ্গালী সমাজের যে 

চিত্র পাওয়া যায়, তাহ] অন্যত্র দেখাইবার প্রয়াম পাইব। কৃত্তিবাস 

বান্সিকী রাযায়ণের অবিকল অনুবাদ করেন নাই। সাধারণ বাঙ্গালী 

গৃহস্থের পাঠোপযোগী করিয়া নূতন পরিচ্ছদে মূল রামায়ণের বিষয়গুলিকে 

সাজাইয়াছেন। তাহার শ্রাম ৰাল্সিকীর অতিমান্থয শ্রারামচন্দ্রের 
বাঙ্গালী সংস্করণ; সীতাদেবী বঙ্গবধূর কোমলতা অধিক মাত্রায় অধি- 

কার করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালীর এই নিজস্বভাবে কিঞ্চিৎ পরিবপ্তিত 

হওয়াতেই কৃত্তিবাপী রামায়ণ এত আদরের হইয়াছে । ইতি পুর্বে 

রচিত ময়নামতী প্রভৃতির গান বা ধর্মপূজার পুধিতে বাঙ্গল৷ ভাষার 
দৈস্তই প্রকাশ পায়। সম্প্রতি প্রকাশিত চণ্ীদাসের কৃষ্ঙকীর্তনে সে 

যুগের বিরুত রুচি সুস্পষ্ট । কৃত্তিবাসের সমগ্র গ্রন্থ উন্নত ভাব ও বিশুদ্ধ 

রুচির পরিচায়ক । সুতরাং সংস্কত সাহিত্যে কবিগুরু বান্সিকীর মত 

কবি কুত্তিবাসকে এই ভাবে বাঙলার আর্দি কবি বল! অসঙ্গত নহে। 
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ভ্িতীল্স অন্ান্ত 
হোমেন শা। 

বিদেশী হাব.সী সেনাপতি বিপ্লবের পর বিপ্লবের মধ্য দিয়! গৌড়ের 

রাজ-মিংহাঁন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। অর্থলেলুপ সামন্ত দল 

ও পাইক সৈন্য তাহার সহকারী ও পৃষ্ঠপোষক | পুনরায় সমগ্র বঙ্গে 
অরাজ্কত। পুর্ণমাত্রার্ন দর্শন দিয়াছে। নিরীহ নিজ্জীব গৌড়ীয় 
হিন্দুসমাজ পুনরায় সাময়িক অত্যাচারে মিয়মাণ। এমন সময়ে আর 

একনন কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইল। ইনি ইতিহাঁস-বিখ্যাত প্রথিত- 

নাম হোসেন শা। 

হোসেন শার বাল্জীবন সন্বদ্ধে এতিহাপিকসমাজে বিস্তর মত- 

ভেদ লক্ষিত হয়। প্রসিদ্ধ ফেরিস্তা বলেন “তিনি সৈয়দবংশ সম্ভৃত ; 

ভাগ্য পরিবর্তন কামনায় সুদূর আরবের মরুময় ভূখণ্ড হইতে বাঙ্গলার 
শস্যশালী জনপদে আসিয়া কালক্রমে গৌড়ের রাজ-মন্ত্রী হন ।” রিয়াজ- 

উস-সালাতিন্-গ্রন্থকার গোলাম হোসেন্ লিখিয়াছেন,-'আমরা গ্রস্থা- 

স্তরে দেখিয়াছি, হোসেন্ শা ও তীয় ভ্রাতা ইউন্ুফ ও তাহাদ্দের পিত। 

সৈষদ আশরফ. হোসেন স্বীয় বাঁসস্থান তেরমজ. হইতে বঙ্গদেশে আগ- 

মন করিয়া রাটভূমির অন্তর্গত চাদপুর গ্রামে বাস করেন। ভ্রাতৃদবয় 

তথাকার কাজীর নিকট বিগ্যাভ্যাস করিতেন। কাজী তীহাদের বংশ 

পরিচয় জ্ঞাত হইয়া ও হোসেনের বুদ্ধিমত! লক্ষ্য করিয়া শেষে স্বীয় 

কন্ঠার সহিত হোসেনের বিবাহ দ্িলেন। অতঃপর সৈয়দ হোসেন 
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গোঁড়ের রাজসংসারে প্রবেশ করিয়! ক্রমশঃ প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত 
হইস্াছিলেন |” 

মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর উপবিতাগের অন্তর্গত গঞগ্ুগ্রাম গণকবর 

মিজ্ঞাপুরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পুর্ব কোণে চাদপাড়া নামক গ্রাম বর্তমান। 
গণকর অঞ্চলে জনশক্তি এই যে, হোসেন শা বাল্যে তত্রত্য জনৈক 

ব্রাহ্মণের গোরক্ষক নিযুক্ত ছিলেন; এই কারণেই ভবিষ্যতে গৌড়ের 
রাজপদ লাভ কয়া তিনি 'রাখাল বাদশ। নামে বিখ্যাত হন। প্রবাদ 

নির্দেশ করিতেছে যে, এ ব্রান্ধণ বাহমনী-বংশের প্রতিষ্ঠাতার গুরুর 

মত এই বালকের অভাবনীয় ভাগ্যসম্বক্ধে ভবিষ্যত্বাণী কাররাছিলেন। 

উপকথার রাজগণের সনাতন নিয়মে সুপ্ত বালকের শিরোপরি 

ফণ। বিস্তার করিয়া এক কালসর্প আতপ নিবারণও করিয়াছিল! 

উপসংহারে কথিত আছে, হোসেন শার রাজপদ প্রাপ্তির পরে প্রতি- 

পালক ব্রাঙ্গণকে এক আন! মাত্র রাজন্সে টাদপাড়। গ্রাম প্রদত্ত হয়? 

এই কারণে গ্রামের নাম “এক আন চার্পাড়া”। চাদ পাড়ায় অগ্ঠাঁপি 

এক প্রাচীন হন্ম্যের ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে এবং এই গ্রামেরই 
নিকটবত্তী বিশাল সেখের দীঘি ও বাদশাহী শরণি হোসেন শার কীতি- 
কলাপের সাক্ষ্যদান করিতেছে । এই প্রদেশের লোকের বিশ্বাস, 
হোসেন হিন্দুমাতার গর্ভজাত। বাল্যে পিতৃহীন হইয়া! অনাথিনীর 

সন্তান গ্রামস্থ ব্রাঙ্গণ গৃহস্থের রাখালী কার্যে ব্রতী হয়। ভাগ্যচক্রের 
অচিস্তিতপুর্ব পরিবর্তনে সাধারণ মুসলমানের সৈয়দ হইয়! উঠাও বড় 
বিচিত্র নয়। পক্ষান্তরে দেশান্তরিত দরিদ্র সৈয়দের দেশীয় নিয়ঞ্েণীর 

হিন্দুপত্বী লাভ নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় নাঁ। (১) 
সা সপ ৮৭ ৭ শপ শাশপিস্পিশসপীশ ৮০০ তিস্পি আতা শী ০ শি ০ পপি লদ পসরা (জপ চে 

(১) ডাঃ বুকাননের রঙ্গপুর বিবরধীতে লিখিত আছে যে হোপেন শ! রজপুরের 
বোদা উপবিভাগে দেবনগরে জন্মগ্রহণ করেন (119100-12565াথ) [0012 ৬০1 
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বালকের বুদ্ধিবৃর্তি লক্ষ্য: করিয়া ব্রাহ্মণ পরে তাহাকে লেখাপড়া 

শিখাইলেন। নিকটবর্তী থানার কাজী তাহাকে সধত্বে আইন ও 

র্মপুস্তক পড়াইলেন। অবশেষে রাজধানীতে গিয়া হোসেন বাদশাহ 
দরবারে কর্ম গ্রহণ করিলেন। গৌড়ে তখন বিষম বিপ্লব? ষড়যন্ত্রে 

একের নিধন ও অপরের রাম্জ্য গ্রহণ তখন নিত) ঘটনা! । রাঁজ- 

সনানী হাব্সীদলেরই সর্বময় প্রভৃত্ব। এইরূপ এক যড়যন্ত্রের 

অবকাশেই হব্দীদের অন্যতম নায়ক সৈয়দ বদর দেওয়ান! প্রথমে 
দুরাকাজ্ষ রাজমন্ত্রীকে এবং শেষে অকর্মণ্য নৃপতি মামুদশীকে নিহত 
করিয়া, মজঃফর শ। নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিশাচ প্রকৃতি 

দেওয়ানা অতঃপর হিন্দু মুসলমান উতয় সমাজের অগ্রণী অনেকেরই 

উপর অমানুষিক অত্যাচার এবং কাহারও বা প্রাণসংহার করিয়া : 

রাজপুরুষগণের হৃদয়ে বিষম আতঙ্ক উৎপাদন করিয়াছিল। হোসেন 

শ। এই সময়েই প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মন্ত্রিবরের 

কূট-কৌশলে মজঃফর শ। রাঁজকোযে অর্থসঞ্চয় কল্পনায় সৈম্সংখ]ার . 

ভাস করিতে আরম্ত করিলেন। ক্রমশঃ রাজস্ব আদান ও অন্যান্ত . 

কঠোর উপায়ে দেশের সন্ত্ান্ত লোকের উপর অত্যাচার যখন চরম- 

সীমায় উপনীত হইল, সেই সময়ে হোসেন অন্তান্ি ওমরাহগণের 
সহযোগে বিদ্রোহের সুত্রপাত করিলেন। (১৪৯৩ খুঃ) ্ 

এতিহািক নিজ্জামুদ্দীনের মতে, বদর দেওয়ানার অত্যাচার ও অস- 
দযবহারে প্রজাপুণরত্রস্ত হইলে, সৈয়দ হোসেন কৌশলে রাজসৈন্যদলকে 
বশীভূত করিয়! একদা রজনীযোগে ব্রয়োদশজন সশস্ব সৈনিকের সাহায্যে 

[0.2 44) এবং স্থুলতান্ ইব্রছিম্ ও তাহার পিতামহ। এই এই ইব্রাহিম জ। জলাল উদ্দানের 

(যছ দেন) হস্তে নিধন হন। এই ঘটনার কোন এঁতিহাপিক ভিত্তি আছে কিনা 

নির্ণয়.কর] ছরূহ |. | 



৩০ মধ্যযুগে বালা । 

রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়। তাহাকে নিহত করেন। অপর ছুই একজন 

লেখকের মতে, মজঃফর শা ওরফে বদর দেওয়ান! চারি মাস কাল 

গোৌড়ের দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া, শেষে সদলে বহির্গত হন। উতয় পক্ষের 
ষড়বিংশতি সহত্র সৈম্ত কালের করাল-কবলে নিপতিত হইলে বিজয়গ্রী 

হোসেন্ শার অন্কগত। হইলেন । যেরূপেই হোসেনের বাজ্যলাত ঘটুক, 
কোন লেখকেই মজঃফরের কুকীন্ত্ির অপলাপ করেন নাই। রাজার 

চরিব্রের অনুসরণ করিতে পাঠান সামন্তবর্গও কখনই পশ্চাৎপদ ছিলেন: 

না। বিদ্রোহের অবকাশে রাজধানী হইতে দূরবর্তী প্রদেশে অবাজকতা 

বিস্তার সেকালে নিতান্ত সহজ হিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে সেকালের 

কথায় মুসল্লমানের হস্তে নবদ্বীপবাসী হিন্দুর নিগ্রহের যে পরিচয় পাওয়া 

যায়; তাহা এই বিপ্লবের অবস্থাতেই সংঘটিত হইতে পারে। বৈষ্ণব কবি 

সময় নির্দেশ করিতে না পারায় এই অত্যাচারের অপরাধ হোসেন শার 

স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে । 

বাহার! বলেন) হোসেন শ! যুদ্ধান্তে রাজ্যলাত করিয়াছিলেন; সেই 
শীতিহাসিকগণের মতে, উচ্ছ.ঙ্খল সেনাদল হোসেনের অভিমতেই গৌড় 
নগরী লুণ্ঠন করে। কথিত আছে, পেনানায়ক ও অমাত্যবর্গ নাগরিক- 

গণের চিরসর্ধিত ধনরাশি তাহাদের হস্তে অর্পিত হইবে, এই প্রতিশ্রুতি 

পাইয়াই হোসেন শার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন । যাহ! হউক, কয়েক- 

দিন পরে সৈশ্ভদলকে লুগন হইতে বিরত হইবার আদেশ প্রচারিত 
'শুইল। বারংবার নিষেধ করিলেও সেনাদল আদেশ পালন ন! করায় 
শেষে হোসেন শা অসংখ্যক লুঠনকারীকে নিহত করিয়া অত্যাচার 
প্রশমিত করিলেন। কিন্তু লুষ্ঠিত দ্রব্যের সিংহযোগ্য অংশ গ্রহণে তাহার 
আপত্তি ছিলনা) এই সময়ে তিনি তের শত রৌপ্যপাত্র প্রাপ্ত হন। 

মুসলমান এতিহাসিক লিখিয়াছেন, পুরাকাল হইতে লক্ষৌতি ও, বঙ্গের 



হোসেন শা। ৩১ 

ধনশালী অধিবাঁসিগণের মধ্যে ভোজনকালে রৌপ্য পাত্রের ব্যবহার 
প্রচলিত ছিল। নিমন্ত্রণ ও ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে যিনি যে পরিমাণে 

রৌপ্যপাত্র প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তিনি সেই পরিমাণে সমাজে 
প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন। গৌড়বাসী নাগরিকগণের অত্যিক স্বর্ণ ও 

রোপ্যপাত্রের উল্লেখ তাহাদের অবস্থার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। 

শৌড়-অধিকার ও সিংহাসন লাভ করিয়া হোসেন শা আলাউদ্দীন 
উপাধি গ্রহণ করিলেন (২) ধীমান্ নবভূপতি প্রথমেই প্ররুতিপুঞ্জের | 
প্রীতি আকর্ষণে মনোনিবেশ করিলেন । সদ্বংশজাত সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণকে 

স্বপদে স্থিরতর রাখিয়!, উপযুক্ত ব্যক্তির পদোন্নতি সাধন করিয়া 

সকলের সন্মান বর্ধন করিলেন। উচ্ছ.ঙ্খল পাইক সেনাদলই রাজ- 
বিদ্রোহ ঘটাইবার উপায় স্বরূপ ছিল; ভবিষ্তাৎ্-বিপ্লব পরিহাবের মানসে 

হোসেন শা এই পদাতিক সেনাদলকে পদচ্যুত করিয়া! বিভিন্ন শ্রেণীর 
লোক নিযুক্ত করিলেন। ন্বপদে দৃঢ়তর হইয়া ক্রমশঃ সিসির হাব্সী 
সেনাবৃন্দকেও দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন । 

রাজধানীকে নিরাপদ করিয়াও সম্ভবতঃ বিপ্লবের ভয়েই হোসেন 
শা গৌড় ছাড়িয়। নিকটবর্তী একভ্ডালার স্ুদুঢ় ছুর্গে বাসস্থান নিন্দিষ্ট 
করেন। কোন কোন এঁতিহাসিকের নির্দেশমতে হোসেন শা *শেব 
হঙ্গ' নামক একদল শরীররক্ষী সেনার গঠন করেন। ঠ্ব্চব কবিগণের 

গ্রন্থে দেখা যায়, কেশব ছত্রী হোসেন শার শবরীররক্ষী রাজপুত সেনা- 

দলের অধিনায়ক ছিলেন। সুলতান্ হোসেন শার সুব্যবস্থা ও সুশাঁসনে 
০০০ পপ আর ্এপরপর্রস্ররররচর র-ররহরররগারউরগর পা পিজা 

(২) মুসলমান এঁতিহাসিকগণ সাধারণতঃ হোসেন শাকে 'আলাউদ্দীন সৈয়দ 

শরীফ মক্কী' নামে নির্দেশ করেন, কিন্তু রিয়াঞ্জ গ্রন্থকার হোসেন শ' নির্টিত সোণা 

মসজিদ ও অন্থান্য শিলালিপি হইতে “সৈয়দ আসরফ হোদেনের পুত্র সুলতান 

হোসেন শা” এই নাম পাইয়াছেন। 



৩২ মধ্যযুগে বাঙ্গল। ৷ 

অচিরেই দেশমধ্যে যথেষ্ট শাস্তি স্থাপিত হুইল। হিন্দু মুসলমান 

সকলেই তাহার বশ্ততা স্বীকার করিল; অশান্ত জায়গীরদার ও সামস্ত- 

বর্গের অত্যাচার ও সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খল! ত্বরাঁয় বিদুরিত -হইল। 
সাধারণ প্রজাবর্গ তাহার অন্ুরক্ত থাকায়, তিনি সহজেই উড়িব্যা পর্য্যন্ত 

রাজ্য বিস্তার করিলেন । তৎপরে তাহার বিজয়ী সৈম্তদল আসাম 

প্রদেশে কামরূপ ও কামতা পধ্যস্ত ধাবিত হইল। হিন্দু বাঁজ। পার্ধত্য 

অঞ্চলে পলারন করিলেন । সুলতান নিঞ্জ পুত্রের প্রতি সেন। পরিচালনের 

তার অর্পণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন । বর্ষার জলগপ্লাবনে 

রাস্তা ঘাট ছুর্গম হঈয়। পড়িলে কাঁমরূপ-রাজ পর্বতাশ্রয় হইতে অবতরণ 

করিয়া বিপক্ষের গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন । বনুসংখ্যক 

মুসলমান সৈম্ত নিহত হইল) রাজপুক্র কায়ক্লেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 

করিলেন। কামরনপ বিজয় এবার অসাধ্য হইল । (৩) 

অতঃপর বহুদ্দিন ধরিয়! কামতা ও আসাম রাজ্য বিজয়ের চেষ্ট। 

চলিয়াছিল। গেট সাহেব আহম্ ভাষায় লিখিত বুরঞ্জী অনুসারে 
লিখিয়াছেন, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা কামতা থ্যেন্ রাজ্য আক্রমণ 

করিয়াছিল (৪)। গল্প আছে যে, কাষতাপুরের রাজ! নীলাম্বরের ব্রাহ্মণ 

মন্ত্রীর পুত্রে রাঁজ-শুদ্ধান্তের বিশুদ্ধি বিন করায় নীলাম্বর এ যুবককে 
বধ কক্াইয়৷ মন্ত্রীকে তাহার মাংসতক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । 

মন্ত্রী পাপ বিযোচনের নিমিত্ত গঙ্গাঙ্গানের ছলে গৌড়ে আলিয়া 
হোসেন শার আশ্রয় লইলেন। হোসেন শা মন্ত্রীর নিকট কামতা 
রাজ্যের অবস্থা সম্যক জানিয় লইয়। কামতাপুর অবরোধ করিলেন। 

মাতে রিয়াজ. উস্ সালাতীন্। তারিখ ফতে ই আনাম্ গ্রন্থের মতে হোসেন 

শার আসাম বিজয়ের উদ্যম ও এইই ভাবের । 

(8) 078)65 7090019 01 4১582), 
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কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে না পারিয়া সন্ধির জন্য রাজ৷ 

নীলান্বরকে জানাইলেন এবং বলিলেন যে তাহার পত্বী নীলাম্বরের 

বাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করেন। এই ছলে অন্যান্য 

গল্পের মত কাপড় ঘের! ডুলিতে মুসলমান সেন! নগর প্রবেশ করিয়া 

কামতাপুর দখল করিয়! লয়। নীলাম্বর বন্দী হইয়া গৌড়ের পথে রক্ষীর 

হাত এড়াইয়া পলায়ন করেন। হোসেন শা অতঃপর বড়নদী পর্যন্ত 

স্থান অধিকার করিয়া পুত্র দানিয়ালকে কামতাপুরে রাখিয়া প্রত্যাবর্তন 

করেন। তাহার এই বীর পুত্র দানিয়াঁল জৌনপুরের সুলতানকে সাহায্য 
করিতে গিষা ইতঃপুর্বেং সেকন্দর লোদীকে পরাস্ত করায় বিহারের 
কিয়দংশ হোসেন শাহের অধিকানে আইসে। কামতা অধিকারের 

পরে দানিয়াল আসাম জয়ের উদ্যম করেন। তারিখ ফতে ই আসাম 

গ্রন্থের মতে হোসেন শ! প্রথম চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়। পুত্র 

দানিয়ালকে আসাম বিজয়ের তার দিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। 
সুহপ্গ মু্গ এই সময়ে আসামের রাজা ছিলেন। বুরঞ্জীর মতে 
তাহার সময়েই আসামে প্রথম মুসলমান আক্রমণ ; কিন্তু সেনাপতির 

নাম বড় উজীর। মুসলমানী ইতিহাসের মতে বর্ধাপগমে আসাম-রাজ 

দ্বানিয়ালকে ' আক্রমণ করিয়া তাহাকে সদ্লে নিহত করেন। 

বুবঞ্জী অনুসারে আসামীর! বুরাই নদীর তার পর্য্যন্ত মুসলমান গৈচ্চের 

পশ্চাদ্ধাবিত হইয়! ৪০টী অশ্ব ও পরিমাণ কামান. কাড়িয়৷ লয়। 

১৫২৭ খৃষ্টাব্দে বড় উজীরের এই পরাজয় ঘটে । আসাম বুরঞ্জীর 
সহিত প্রাধাণিক ইতিহাসেত্র মিল না থাকিলে বুরঞ্ীর প্রবাদ- 

উক্তি সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। 

ত্রিপুরার ইতিহাস রাঁজমালার মতে হোসেন শ। ক্রিপুরা অধি- 

কারের উদ্ভোগ করিয়। প্রথমে রাজ। ধনমাণিক্য ও সেনাপতি চয়চাগের 
তু পু 



৩৪ মধ্যযুগে বাঙলা । 

কৃতিত্বে বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। (৫) . দ্বিতীয় অভিযানের সময় 

হোসেন শার সেনাপতি গৌর মল্লিক (৬) কুমিল্লার নিকট এক প্রবল 

যুদ্ধে চয়চাগকে পরাভূত করিয়া মেহের কুল হূর্গ অধিকার করেন। 

অতঃপর গৌড়ীর় পৈন্ত রাঙ্ধানী বাঙ্গামাটিয়ার দিকে অগ্রসর 

হইলে ত্রিপুর সৈগ্ভ সোনা! মাটিয়ার হুর্গে আশ্রয় লয়। চয়চাগ 

ইতিপূর্বে গোমতী নদীতে বাধ দিয়া জল আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। 

যখন মুসলমান সৈন্ত জলশূন্ত শুফ গোমতী অতিক্রমণ করিতেছিল 

তখন প্র বাধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় উহাদের প্রাণ বীচান কঠিন হইয়া 

উঠিল। অধিকাংশ সৈন্ত জলমগ্র হইলে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা চণ্ডীগড়ে 
আসিয়া পৌছিল, কিন্তু তথায় রাজটৈসন্যেরা তাহাদিগকে আক্রমণ 

করিয়। ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। অতি অন্প লোকই পলাইতে পারিয়া- 

ছিল। রাজমালার মতে তৃতীয় বারের অভিযানে হাতিয়ার খা 

হোসেন শার সেনাপতি ছিলেন) চয়চাগ যুদ্ধে পরাভূত হইলেন, 
কিন্তু এবারেও গোমতী বাধ জলপ্লাবনে শক্র ডুবাইবার সাহাষ্য করিল! 
চতুর্থ বার হোসেন শা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়। টৈলারগড়ে ধন- 

মাণিক্যকে পরাস্ত করিয়া সম্ভবতঃ ত্রিপুর রাজ্যের কিয়দংশ অধি- 

কার করিয়াছিলেন। স্বর্ণ গ্রামে আবিষ্কৃত ৯১৯ হিঃ€ ১৫১৩ খুঃ) 
'অন্দের এক শিলালিপি দ্বার ঝিপুরায় মুসলমান অধিকার প্রমাণিত 

ইইয়াছে (৭). | 
এইরূপে সমগ্র বাঙ্গলা দেশঃ বিহারের পুর্বাংশ, কামরূপ কামতা 

(৫) ত্রিপুরার ইতিহাস ৬ কৈলাসচন্দ্র সিংহ 

(৬) এ গৌর মল্লিক' কি 'সাকর মল্লিক শব্দের মত উপাধি ? যাহা হউক, 
এই সেনাপতি যে হিন্দু ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। . . 

11%) 390117214১৪ 5০০, 5872 
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উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার কিয়দংশ, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর উনব্রিংশ 
(কোনমতে ২৭) বর্ষকাল প্রভুত্ব করিয়! প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরাগ আকর্ষণে 

প্রকৃত রাজধর্ম পালনে সক্ষম হইয়া মহামতি স্থুল্তান আলাউদ্দিন্ 
হোসেন শা ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে মানবলীল! সম্রণ করেন। 

হোসেন শার সেনাদল উড়িষা। আক্রমণের সময়ে যে সমস্ত কুকীর্তি 
সাধন করিয়াছে, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। | 

€ঘ হোসেন শাহ] পূর্ব্বে উড়িব্যার দেশে । 

দেবমুতি ভাঙ্জিলেক দেউল বিশেষে ॥ 

কিন্তু হোসেন শা' স্বয়ং বা তাহার পুক্র নসরৎ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন 
নাই। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে হোসেন শার সেনাদল উৎকলাধিপ প্রতাপ- 
রুদ্রের প্রতাপে উড়িষ্যায় প্রবেশ করিতে পারে "নাই । ১৫০১৯ খৃষ্টাব্দে 

অগণিত বাহিনী সঙ্গে সেনাপতি ইন্াইল্ খা বালেশ্বর অধিকার করিয়া 
কটকের দিকে অগ্রসর হন। প্রতাপরুদ্রদেব তখন দক্ষিণাঁপথে তৈলঙ্গের 

অধিকার লইয়া কখনও বিজয়নগরের হিন্দু ভূপতির সহিত কখনও বা 
গোলকুগ্ডার মুসলমানরাজের সহিত যুদ্ধকার্ষ্য ব্যাপৃত ছিলেন। বঙ্গীয় 

সৈম্ত এই অবসরে কটক আক্রমণ “করিয়াছিল। লুঠন ও দেবমর্দির 
ংস করিতে করিতে বিজয়ী পাঠান দল পুবী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল । 

প্রতাপ কুছ এবারেও কুদ্রবিক্রমে মুসলমান সৈম্তদলকে বিধ্বস্ত করিয় 

উৎকলের সীম! হইতে বিতাড়িত করিলেন । এই সময় হইতে বাঙ্গলা 
ও উড়িস্যা সীমাস্তভাগে বড়ই গোলযোগ চলিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ 

প্রভু শ্রীক্ষেত্র যাইবার অভিলাষ জানাইলে অন্তে নিষেধ করিয়া! 
বলিয়াছিলঃ ৫ ্ 

এবে প্রভু হইছে ছুর্ঘট সময় | 

- সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নানি বযপ। 

০১২১ 
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ছুই রাজ্যে হস্টয়াছে অত্যন্ত বিবাদ 

মহা'দস্থা স্থানে স্থানে পরম পশ্রষাদ। 

গর ঠ এ াঃ 

রাজার! ত্রিশুল গাড়িয়াছে স্থানে স্থানে 

পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে। 

যাহ! হউক, স্বয়ং হোসেন শার হিন্দু মন্দির ধ্বংসের কোন প্রমাণ 

নাই ; যাহ! ঘটিয়াছিল, চব চামুগ্ডের হস্তে । 
দেশ বিজয় ও যুদ্ধকার্য্য সত্বর সংক্ষেপ করার পরে প্রজাবর্ধের জুখ 

স্বচ্ছন্দত৷ বিধানই হোসেন শার একমাত্র ব্রত হইয়াছিল । সন্ত্রান্ত ও 
সৎকুলজাত মুসলমান প্রজাবর্গের উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। 

স্থানে স্থানে মস্জীদ ও অতিথিষ্পাল! নির্মিত এবং সাধুদ্িগের জন্য বৃত্তি 
নির্ধারিত হইল। প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু কুতব উল্ আলমের অতিথি- 
শালার ব্যয় নির্বাহার্থ বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। হিন্দু প্রজার 
হিতসাধনেও হোসেন শ! উদাসীন ছিলেন ন1। বস্ততঃ রাজকীয় ব্যাপারে 

কৃতিত্ব তাহার নাম চিরম্মর করিবার উপযুক্ত হইলেও, জাতি নির্বিশেষে 

প্রজাপালনই হোসেন শার অতুল কীর্তি । হিন্দু পল্লীতে হিন্দুর মধ্ 
লালিত হইয়া তিনি সহজেই হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়েন। 

উড়িস্া প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধযাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল আফ গান সেনাদলেন হিন্দু 

মন্দির চুর্ণীকরণ ও অন্ান্ঠ অত্যাচার যে হোসেন শার অভিমত ছিল; 

তাহার কোনও প্রমাণ নাই । অপিচ, হোসেন শ। সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি- 
গণের সমগ্র উক্তি তাহার সাধুতাই প্রমাণ. করিতেছে । সেকালের খ্যাত- 
নাম অনেক হিন্দুকেই হোসেন শার অধীনে প্রধান প্রধান রাজকে 
নিযুক্ত দেখিতে পাই। রাজকার্ষ্য বাঙ্গালী হিন্দুর পারদর্শিতা সম্ভবতঃ 

ইতঃপুর্বেই পাঠান-রাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল ?. কিন্তু হোসেন 
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শার পুর্বে গৌড়ের রাজসরকারে উচ্চতর বিশ্বস্ত রাঁজকার্ষ্যে হিন্দুর 

নিয়োগের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না । খ্যাতনাম। দক্ষিণ রাটীয় 

কারস্থ গোপীনাথ বসু হোসেন শার উজির ছিলেন, ইনি পুরন্দর খাঁন 

উপাধি লাভ করেন (৮)। তাহার ভ্রাতৃদ্বয় গোবিশ্দ ও প্রাণবল্পভ ষথ।- 

ক্রমে গন্ধব্ব খা! ও সুন্দরবর. ঘা নামে প্রথিত হইয়! উচ্চতর রাজকার্যে 

নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। পূর্বকিত কেশব ছত্রী বাদশার বিশ্বস্ত হিন্দু 

শরীররক্ষী সেনাদলের অধিনায়ক । মাধাইপুরের স্থপ্ডিত ব্রাহ্গণকুমার 

সনাতন হোসেন শার দরবারে 'সাকর মল্লিক” উপাধি পাইয়। রাঁজন্ব- 

বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং সনাতনের কনিষ্ঠ,স্থকবি ভবিষ্যৎ 

রূপ গোস্বামী রাজার-'দবির খাস+ € 7101৮869 ১9০1৪চথাগ )। (৯) 

এরূপ সমাবেশ ষে আকনম্মিক নহে, তাহ! বলাই বাহুল্য । কুলীন 
গ্রামের স্ুুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীকষ্চবিজয় রচয়িত1 মালাধার বসু হোসেন শার 

নিকট “গুণরাজ থা” উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনিও উচ্চ রা্কার্ষ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন । 

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতআব্দীর শেষভাগ ও ষোড়শের প্রথমার্ধ আধ্যজাতির 

(৮) বর্তমান হুগলী জেলার শেয়াখাল। গ্রাম পুরন্দর খার জন্মস্থান; অন্যাপি 
তথায় পুরন্দর গড় বিছ্মান আছে। পুরন্দর খার পিতামহও গৌড়সর্কারে চাকরি 

করিয়। স্থবুদ্ধি খান উপাধি পাইয়াছিলেন। পুরন্দর খঁ। দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের 

সংস্কার সাধন কণ্নিয়। প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 

(৯) রূপসনাতনের পূর্বপুরুষ গৌঁড়ে অন্যতম রাজমন্ত্রী ছিলেন | নৈহাটাতে 
ও মালদহ মাধাইপুরে তাহাদের বাসের বাঁটী ছিল। কেহ কেহ উহা নাতুলালয় 

বলেন। এই স্থান বর্তমান রামকেলীর নিকটবর্তী । জীব গোম্বামীর কথিত বংশ 
পরিচয়ে ই*হার। দক্ষিণ দেশের এক ব্রাহ্ণ রাজবংশ সমুদূত। ইহাদের পূর্বপুরুষ 

বাঙ্গলায় আসিয়া গৌড় বাদশার মন্ত্রী হন এবং ছুই তিন পুরুব ধরিয়া! গৌড়েই রাজ- 

কার্ধা করিতে থাকেন । রূপ ও সনাতন ইহাদের বৈষ্ণব আশ্রমের নাম। 



৩৮ মধ্যযুগে বাঙ্গলা । 

মনম্থিত1 ও ধর্মপ্রবৃত্ির বিকাশকলে ষে সহায়তা করিয়াছিল সেরূপ 

আর কখনও হয় নাই। ন্ুদুর পশ্চিমে লুখার প্রস্ভৃতি মহাপুরুষেরা 

বৃষ্টীয় জগতে যে সময়ে ধর্ম-বিপ্লবের হুত্রপাত করিতেছিলেন, তাহার 

প্রায় সমকালেই ভারতের বিভিন্ন প্রদ্দেশে কবীর, নানক ও বল্লভাচাধ্য 

এক এক নবীন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করিতেছিলেন। পরিশেষে এই 

নির্জাব কর্ণ্মকাগু-প্লাবিত বঙ্গভূমিও শ্রীচৈতন্যের মধুময় প্রেমতক্তি তরঞ্গে 
আলোড়িত হইল । চৈত্ন্যের নবধর্খম প্রচারের সহিত সুলতান্ হোসেন 
শার সম্বন্ধ সাধারণের বিশেষ পরিজ্ঞাত না হইতে পারে $ এজন্য বৈষ্ঃব- 

গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত হইল £-_ 

এছে চলি আইলা প্রভূ রামকেলী গ্রাম। 

গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অন্পাম।। 

তাহ নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন। 

কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ ॥ 

গোঁড়েম্বর ঘবন রাঁজ। প্রভাব শুনিঞ]। 

কহিতে লাগ্সিল। কিছু বিশ্মিত হইয়া || 

বিন! দানে এত লোক যার পাছে হয়। 

সেই ত গোসাঞ্ছি ইহ] জানিহ নিশ্চয় | 

কাজি যবন কেহে। ঞ্িহার ন1 কর হিংসন। 

আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা উহার মন || 

কেশব ছত্রীরে রাজা বার্তা ষে পুছিল। 

প্রভুর মহিমা ছত্ত্রী উড়াইয়! দিল ॥ 

ভিথারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পধ্যউন। 

তারে দেখিবারে আইসে ছুই চারিজন ॥ 

ঘবনে তোমার ঠাই করয়ে লাগণি | 

তার হিংসায় লাভ নাহি হয় যাত্র হানি ॥ 



হোপেন শ। ৩৯ 

বাজারে প্রবোধি ছত্রী ত্রাঙ্গণ পাঠাইয়া | 

চলিবার তরে প্রভূরে গাঠাইল কহিয়৷ | 

দবার খাসেরে রাজ পুছিল নিভৃতে ৷ 

গোসাঞ্জির মহিষ] তি'হলাগিলা কহিতে || 

যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞ।|। 

তোমার ভাগ্যে তোমার দেশে জন্মিল আসিঞ | 

তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়। 

ইহার আশীর্বাদে তোমার সর্ববত্রেতে জয় ॥ 

মোরে কেনে পুছ তুমি পুছ আপন মন। 

তুমি নরাধিপ হও বিষু, অংশ সম || 

. তোমার চিত্তে চৈতন্ঠের কৈছে হয় জ্ঞান। 

তোমার চিত্তে যেই লয়ে সেই ত প্রমাণ॥ 

রাজ] কহে শুন মোর চিত্তে এই লয়। 

সাক্ষাৎ ঈশ্বর ই'হে। নাহিক সংশয় || (১০) 

এত কহি রাজা। গেল নিজ অভ্যন্তর । 

দবীর থাস আইলা তৃবে আপনার ঘর | 

ঘরে আসি ছই ভাই যুকতি করিয়া। 

প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়। || 

অর্দরাত্রে দুই ভাই আইল প্রত স্থানে। ৃ 
* ্গ  _চৈতন্যচরিতামৃত ; মধ্য খণ্ড; ১ম পরিচ্ছেদ । 

'নীচজাতি, নীচসঙ্গে, করি নীচ কাজ”_-পতিতপাবন! নিজ গুণে 

দয় করিয়া আমাদের উদ্ধার "করিতে হইবে, ইত্যার্দি বিনয় ও দৈন্ঠ- 

জ্ঞাপক প্রার্থনায় রূপসনাতন চৈতন্যের আশ্রয় লইয়! নবজীবন পাইলেন। 

তৎপরে' 
শপ আস সপ আপ ॥ জল শি আত পাপী পপ পাপ সপাস্পপপপপপিপাস ও | শশী ৮ শশী শি তিিপাপশত শপ পাশ শা পপি সপাাপপপ আপীপ ৯ ০ সপ রর সপ রচারাতরার 

(১০) হোসেন শা ভক্ত কবির নির্দেশষন্ত শীচৈতত্যকে ঈশ্বর বলিয়! ভাবুন 
বা ন। ভাবুম, “হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে'--এই কথায় তাহার ধর্মাদ্বেষ, 
ছিলনা বুঝা যায় । 



৪০ মধ্যযুগে বাঙলা । 
আপ সনাতন রাঁমকেলী গ্রামে । 

প্রভৃকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে ॥ 

ছুই ভাই বিষয় তাযাগের উপায় স্থজিল। 

বহু ধন দিঞ] ছুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥ 

অতঃপর ভ্রাতুদ্বয় রূষ্ণ মন্ত্রে পুরশ্চারণ করাইয়া, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কুটুম 
ভবণার্থ অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, ভাল তাল ব্রাহ্মণের নিকট অনেক 

টাক গচ্ছিত রাখিয়া; গৌড়ে মুদীর গৃহে দশ হাজার মুদ্রা রাখিলেন। 

সনাতন রাজধানীতেই বহিলেন। কয়েকর্দিন এইরূপে অতিবাহিত 

হইল ; সনাতন গীড়ার ছল করিয়া রাজ দরবারে যান ন1, বাসায় শাস্ব- 

বিচারে কালাতিপাত করেন। রাজা! এক দিন হঠাৎ আসিয়। এই ভাব 

দেখিলেন ; বলিলেন 'তুমি এইরূপ করিয়। গৃহে বসিয়৷ থাকিলে আমার 
সমস্ত কর্ন নষ্ট হয়, মনে কি আছে, বল।* সনাতন বলিলেন, “আমার 

দ্বারা আর এ কার্যা হইবে না। আপনি অন্তলোক নিযুক্ত করুন ।” 
রাজ। নত বলিলেন, 

তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার । 

জীব বহু মারি সব থাকে কৈল নাশ । 

এথা। তুমি কৈলে মোর সর্ব্কার্ধ৮নাশ। 

ট মা ক ক 

পলাইবে জানি সনাতনেরে বাক্ধিলা। 

হেনকালে চলে রাজা উড়িয়া মারিতে। 

সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে। 

ত্েহো। কহে যাবে তুমি দেবত] ঘঃখ দিতে । 

মোর শক্তি নাই তোমার সঙ্গে যাইতে ॥ 

তবে তারে বন্দী রাখি করিল। গর্মন (চৈ: চ মধ্য, ১৯ পরিচ্ছেদ) 

এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া রূপ পূর্বেই স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া- 



হোসেন শা। ৪১ 

ছিলেন। মুদীর নিকটে যে দশহাজার টাক! গচ্ছিত ছিল, তাহাই ব্যয় 
করিয়। সনাতন আত্মমোচনের উপায় করিলেন। “বড় ভাই” অর্থে 
ইহাদের জোষ্ঠ আর একজন এক অঞ্চলের “হর্তী-কর্তী” বিধাতা ছিলেন, 
দেখ! বাইতেছে। 

উল্লিখিত উপাখ্যানে বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামীর বৈষুব ভক্তি জনিত 

বিশ্বাস ও নানাপ্রকারে শ্রুত গল্প গুজব ত্যাগ করিলেও, হোসেন শাকে 

(বষম অত্যাচারী বলিয়া স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই । ভক্তিমান্ 

চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস চৈতন্ত প্রভুর প্রভাবে হোসেনের 

“দৈবে আসি সত্ব গুণ উপজিল মনে+ লিখিলেও শ্রীচৈতন্তের কার্যকলাপ 

দেখিয়া মুসলমান বাদশাহ যে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবাঁন্ হইয়াছিলেন, চৈতন্য 

ভাগবতে ও চরিতামুতেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । রূপ সনাতনের 

ধর্্মতৃষ। ব্যতীত বাদশার কোপ সঞ্জাত হইবার অন্ত কারণও থাকিতে 

পারে। এস্থলে হোসেন শার পূর্ধ প্রভু স্ুবুদ্ধি রায়ের কথাও আলোচা । 

কষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন ২-__ 

পূর্বে যবে স্ুবুদ্ধি রায় ছিল৷ গৌড় অধিকারী 
সৈয়দ হোসেন খা করে তাহার চাকরী ॥ 

দীখি খোদাইতে তারে মনাসীব. কৈল । 

ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥ 

পাছে যাবে হোসেন শা গৌঁড়ে রাজ। হুইলা। 

স্ুবুদ্ধি রায়েরে তেহ বহু বাড়াইলা | 

তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্বে। 

স্ুবুদ্ধি রায়রে মারিতে কহে রাজ স্থানে ॥ 

রাজ! কহে আমার পোষ্ট রায় হয় পিত।। 

ভাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ॥ 



৪২ মধাযুগে বাল] । 

স্ত্রী কহে জাতি লহ প্রাণে না মারিবে। 

রাজা কহে জাতি লৈলে ইহে৷ নাস্বি জীবে ॥ 

স্ত্রী মরিতে চাহে রাজ। স্কটে পড়িলা। 

করোয়ার পাখি তার মুখে দেয়াইলা ॥ 

তবে ত স্ুৃবুদ্ধি রায় সেই [ছদ্রপাঞ্। 

ব1রাণসী আইল সব বিনয় ছাড়িয়া ॥ 

_চরিতানূত ; মধ্য খণ্ড ; ২৫ পরিচ্ছেদ । 

হোসেন শার মত স্থাবজ্ঞ নরপতি যে বিন। কারণে স্ীর কথায় “পোষ্টা 

পিতার” তুল্য ব্/ক্তির এইরূপ লাঞ্চনা করিবেন, ইহ] বিশ্বাম করা সহজ 

নহে । প্রথমে স্ুবুদ্ধি রায় কে, তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। পুরন্দর 

খার পিতামহ নুবুদ্ধি খাকে কেহ কেহ এই সুবুদ্ধি রায় বলিম্বা প্রতিপন্ 

করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু তাহার উপর যবন দোষ স্পর্শের কোন 

নিদর্শন নাই; অধিকন্ত প্রিয় উজীরের পিতামহের উপর এইরূপ 

আচরণ সম্ভবপর বলিয়া! মনে হয় না। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় এক স্ুবুদ্ি 

রায়ের উপর আলিয়ার খানী যবন দোষ ঘটার উল্লেখ আছেঃ -- 

“আলিয়ার খান যবন সুবুদ্ধি রায়কে দস্তবান করেন।” ইহাতে কি ভাবে 

নিগ্রহ হইয়াছিল, স্পষ্ট বুঝা যায় না। আর এক সুবুদ্ধি রায় ভাতুড়িয়ার 

প্রসিদ্ধ রাজ কংসনারায়ণের ভাগিনেয়। ইনি পৃর্ধবোক্ত সুবুদ্ধি খান, 

ইহার পিতা পরম কুলীন শ্রীকৃষ্ণ ভাছুড়ী। এই আলিয়ার খ। কে, এবং 

এই ঘটনার সহিত হোসেন শার কি সন্বন্ধ,তাহ।জানিবার কোনও উপায় 
নাই। কিন্তু কংসনারায়ণের ভাগিনেয়ের গৌড় অধিকারী' বা গৌড়" 

অঞ্চলের শাসনকর্তা ও রাজন্ব সংগ্রাহক জমীদার হইবার বিশেষ 

সম্ভাবনা এবং তিনি হোসেন শার সমসাময়িক । এই প্রকারে, টৈতন্ত- 

চরিতামুদতির বিবরণের সহিত বারেন্দ্র কুলজ্ঞের কথ। মিলাইয়া অনুমান 

করা যায় যে, হোসেন শার. রাজত্বের পুর্ব হইতে স্থুবুদ্ধি অধিকারীর 

এ শঞে। ্ 
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পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শেষে সুবুদ্ধি রায় কুবুদ্ধির ফলে হোসেনের 

আদেশে আলিয়ার খার হস্তে নিগৃহীত হন, এবং তজ্জন্ত তাহার 
জাতি যায়। | 

হোসেন শার রাজ্যকালের শেষ ভাগে শ্রীচৈতন্ত প্রবন্তিত ধর্ম 
বিপ্লবের ও সামাজিক অবস্থার কথ! পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। 

হোসেন, শঞ্&$ এবং ততপুভ্র নশরৎ শা! বঙ্গপাহিত্যের উৎসাহদাত। 
ছিলেন । তাহাদের চেষ্টায় ভাগবত ও মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ 

প্রথম প্রচারিত হয়। কবীন্দ্র বিরচিত মহাভারতের" (পরাগলী ভারত) 
ভুমিকায় দৃষ্ট হয় ঃ-_ | 

নৃপতি হুসেন শাহ হয়ে মহামতি | 

পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥ 

অস্ত্র শস্ত্রে স্থপর্ডিত মহিম। অপার । 

কলিকালে হেল যেন কৃষ্ণ অবতার | 

নৃপতি ছসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর 

তান হক সেনাপতি হওন্ত লস্কর । 

লস্কর পরাগল খান মহামতি 

স্বর্ণ বলন পাইল অশ্ব বায়ুগতি | 

লক্করী বিষয় পাই আইবস্ত চলিয়া 

চাটিগ্রামে চলি গেল৷ হরধিত হইয়]। 

পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি 
পুরাণ শুনস্ত নিতি হরবিত মতি | (১১) 

হোসেন শার অন্ততম সেনাপতি চট্টগ্রামে ভূসম্পত্তি জায়গীর 

পাইয়া বাস করেন। তাহার পুরাণে শ্রদ্ধা সেকালের মুসলমান 

(১১) জীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্ধত পরাগলী ভারত। 
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.রাজপুরুষদের মতি গতি নির্দেশ করিতেছে । তাঁহার আদেশেই 

কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভীরতের আদিপৰ্ঙ হইতে স্ত্রীপর্ধ 

পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন । বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা 

মনসা মঙ্গলও এইরূপে অন্ক এক রাজসামস্তের অনুগ্রহে রচিত 

হয় ৫ 
ছায়াশূন্য বেদশশী পরিমিত শক 

স্বলতান হোসেন সাহ নৃপতি তিলক । 

উত্তরে অর্জন রাজ। প্রতাগেতে যম। 

মুল্ল ক ফতেয়া বাদ বঙ্জরোড়া তক সীম।” 

ছায় শূন্য বেদশশী “১৪০৬, শক ( ১৪৮৪ খুঃ)। ফতেবাদ 

মুলুকের গুপ্ত কবিও সাদরে নৃপতি তিলকের নাম গ্রহণ করিয়াছেন । 

কুলীন গ্রামের স্বিখ্যাত মালাধর বস্থ ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খুঃ অন্দে ) 

জীমভাগবতের দশম একাদশ স্বন্ধের বাঙ্গলা অনুবাদ “শ্রীকুষ্ণ বিজয়” 

নাম দিয় আরম্ভ করেন। ১৪০২ শকে এই গ্রন্থের রচন। সমাপ্ত 

হয়। বনু কবিকে গুণগ্রাহী বাদশা “গুণরাজ খা, উপাধিতে ভূষিত 

করেন )- 

ঢু নিগুঁণ অধম মুই নাহি কোন জ্ঞান, 

গৌড়েশ্বর দিল! নাম গুণরাজ থান। 

.. আলাধরের অপর এক জ্ঞাতি ভ্রাতা গোপীনাথ যশোরাজ উপাধি 

৮. পাইয়া স্বরচিত পদে লিখিয়াছেন, 
“নৃপতি হুসন, জ্গতভূষণ, সো এ রসজান' 

এই শীতে ইহাদের আত্মীয়. প্রধান মন্ত্রী পুরম্দরের কৃতিতও 

গৌড়েশ্বরের গুণগানের সঙ্গে স্থান পাইয়াছে । ১৪১৭ শকে বিপ্রদাপ 

নামক ব্রাঙ্গণ মনসামঙ্গল কাবোও হোসেন শার উল্লেখ করিতেছেন ৫-_ 
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মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নান, 

চিরকাল বসতি বাছুড়্যা বটগ্রাম ৷ 

বুকল] দশমী তির্থি বৈশাখ মাসে 

সিঅরে বসিয়। পল্পা। কিল উপদেশে। 

কবি গুরু ধির জনে করি পরিহার 

রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অন্থসার। 

সিদ্ধু ইন্দ্ু বেদ মহি সক পরিমাণ 

নৃুপতি হুসেন সা গোৌঁড়ে যুলক্ষণ । (১২) 

চট্টগ্রামের অপর কবি শ্রীকর নন্দীও তাহার অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদে 
নৃপতি হোসেনের নামোল্লেখে বিস্মাত হন নাই £-- 

নসরৎ সাহ তাত্ত অতি মন্ারাজা। 

রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজ।। 

নুপতি হুসেন শাহ হত্রক্ষিতি পতি। 

সামদান দও্ ভেদে পালে বস্থমতা । 

_ উপরি লিখিত পরাগলের পুত্র ছুটি খা নন্দী কবির উৎসাহদাতা 

ছিলেন । হোসেন শার যোগ্য পুল্র নশরৎ শাও এ কবির প্রতি কৃপা দুষ্ট 

করিয়াছিলেন, অন্ুবন্ধে তাহা অন্ুমিত হইতেছে। কবীন্দ্রের ভুর€ 
লিখিত আছে ১__নসরৎ খান; রচাইল পধ্ধলী যে গুণের নিদান।, 
অন্য এক বৈষ্ণব কবি নশরৎ শাকে বৈশ্ণব প্রেমের রস্ান্বাদও দিতে 

ভুলেন নাই ₹__-'সে যে নসিরা শাহ জানে, যারে হানিল মদন বাণে। 
বস্ততঃ হোসেন শার সময় বালা সাহিত্যের 'বিক্রমাদিত্যের 

যুগ” বলা যাইতে পারে। বৈষ্ব কবিগণের কথা পরে আলোচিত 

হইবে। রাজনীতি ক্ষেত্রে হোসেন শা মুসলমান শাদনে যুগান্তর 
৭ * ৬ আট ০. ০০ সস সপ. ৭. ২ পরল ক পপ আপ ক ৮» সাজ জপ" শত শা শে পা শর 

(১২) 70017151 4৪, ১০০, 5 9৩16১ ০01. ড. 1) 255. 

হলিরলহাদেরসরজেরেসে এরর পারের 



৪). মধাযুগে বাঙলা । 

প্রবন্তিত করিয়া প্রকতিপুঞ্জের প্রিয় হইয়াছিলেন। জয়ানন্দের 

চৈতন্ মঙ্গলে কথিত গৌড়েশ্বরের আদেশে নবদ্বীপ অঞ্চলে মুসল- 
মানের অত্যাচারের কাহিনী বিশ্বাস করিতে হইলে পূর্ববস্তী 

হাঁব্সী রাজার স্কন্ধেই সে কলক্কের ভার পড়িবে, কারণ শ্রীচৈতন্রের 

জ্োষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরপের শৈশব দশায় হোসেন “গোৌড়েশখ্বর” হন 

নাই। বৃন্দাবন দাস মহাশয় চৈতন্য ভাগবতে নদীয়ার ছুবস্ত 

ফৌজদারের কথ! উল্লেখ করিয়াও যুগাঁবতারের কীর্তন নর্তনের, 
সময়ে তাহার অনুচর দলের দ্বারা কাজির বাগান ভাঙ্গার লঙ্কা 
কাণ্ডের ষে চিত্র উদঘাটন করিয়াছেন, প্রকৃত হইলে হোসেন শার 

মত রাজার সময়ে না ঘটিলে তাহার ফল বিষময় হইয়া উঠি 

সন্দেহ নাই। ধর সন্বন্ধে সমদর্শিতার কথায় “হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ 

খোদায় ষবনে, সেই তিহ নিশ্য় জানিহ সর্বধজনে” ইত্যাদি উক্তি 
প্রধান বৈষব কবি হোসেন শার মুখের কথাই বলিতেছেন । 

তবেই দেখ! গেল, হোসেন শার রাজত্ব কাল বাঙ্গালী হিন্দুর 

মনস্থিত। বিকাশের স্বর্ণময় যুগ। তিন শত বৎসরের পাঠান 

পদদলিত অথচ তন্দ্রাগত বাঙ্গালীর এই পুনরুজ্জীবন বড়ই বৈচিত্র- 

ময়। যে কালে নবহ্ীপ-চন্ত্র শ্রীগৌরা্গের প্রেম-তরঙ্গের সঙ্গে 

সঙ্গে মনম্বী রঘুনাথ শিরোমণির জ্ঞানালোকে বঙ্গভূমি উদ্ভাসিত হইয়া- 

ছিল; মহাঁমহোপাধ্যায় ন্মার্ড রঘুনন্দনের অগাধ পাগ্ডিত্য ও গবে- 
ষণায় অধঃপতিত হিন্দুসমাজের স্থায়িত্ব সাধনের উপযোগী নিমনমা- 

বলীর আবির্ভাবে এবং রূপসনাতন প্রভৃতির অপুর্ব বৈরাগ্য ও ধীশক্তি 

প্রভাবে বঙ্গভূমির মুখ উজ্জল হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীর অল্প 

গৌরবের বিষয় নহে। 
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ক্ডভীল্ম অহঞ্্যান্স | 

মেকালের নবদ্বীপ । 
পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ নগর বড়ই সমৃদ্ধিশালী ছিল। নব- 

দ্বীপের মহিম! বর্ণনায় বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন £-- 

“নবন্ধীগ হেনগ্রাম ভ্রিভুবনে নাই, 
যাহে অবতীর্ণ হৈল] চৈতন্য গৌসাই । 

কঃ ঞ্ ক সা 

ন্বন্ধীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে, 

এক গরঙ্গ। ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে। 

ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ, 

সরস্বতী দৃষ্টিগাতে সবে মহাদক্ষ। 

সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে, 

বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে। 

নানাদেশ হৈতে লোক নবন্ধীপ যায়, 

নবদ্বীগে পড়ি সেই বিগ্ভারদ পায়। 

রম] দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বৈসে, 

ব্যর্থ কাল যায়মান্ব ব্যবস্থার রসে। (চৈঃ ভাঃ--আদি) 

কবি কর্ণপুরের শ্রীকুষ্চচৈতন্ত-চরিতের প্রথম প্রক্রমেও ইহারই 

অনুরূপ বর্ণনা! দুষ্ট হয় কেবল ধর্মকথার বাছুল্যে তথায় কিঞ্চিৎ 
অতিশয়োক্তি যোগ আছে! চৈতন্য ভাগবতের অন্তত্র গৌরাঙ্গের 

নগর ভ্রমণের বর্ণনায় ও নবদ্বীপের সেকালের সমৃদ্ধির বিশেয় পরিচয় 

পাওয়৷ যায়। কবির “লক্ষ লক্গ' বাদ দিয়াও বুঝ! যায় যে বিভিন্ন 



৪৮ মধ্যযুগে বাঙলা । 

পল্লীতে নানা জাতীয় বহুলোক বসতি করিত এবং নাঁন। শ্রেণীর মধ্যে 

সমবেদনার অভাব ছিল না। হাট ঘাট, ফ্লাজপথ ও অকট্টালিকার 

পারিপাট্যের উল্লেখও যথেষ্ট পাওয়৷ বায়। 

জয়ানন্দের চৈতন্ত মঙ্গলে বর্ণন। ইহারই অনুরূপ ৪ 

নানাচিন্রে ধাতু, বিচিত্র নগরী, নানাজাতি বৈসে তথা । 

চুর্ণে বিল্লেপিত দেউল দেহারা নানাবণে বৃক্ষলতা ॥ 

জয় জয় ধন্য নদীয়া! নগরী অলকানন্দার কুলে; 

কমল। ভবান ক্রীড়া করে তথি বিরাজ বকুল মালে ॥ 

প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস চঞ্চল পতাকা উড়ে 

পূর্বে ষেন হিল অধোধ্যা নগরী বিজুরী ছটাক পরে ॥ 

নাট পাঠশালা দীঘি সরোবর কূপ তড়াগ সোপান । 

মাঠ মণ্ডপ স্ষন্ত্রিত চত্বর কুন্দ তুলসী আরে।পন ॥ 

প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট । 

প্রতি গলি নৃত্য গীত আনন্দিত প্রতি খরে বেদপাঠ ॥ 

জয়ানন্দের কাব্য কথা সাবধানে লইলেও সেকালে নদীয়া নগরার 

যথেষ্ট গৌরব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

“», কৃতিবাসের বামার়ণে 'সপ্তদীগ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম আছে। 

পরবর্তী কালে গ্গৌরাঙ্গের অবতার প্রপঙ্গে বৈষ্ণবাচার্ষোরা নবদ্বীপের 
প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। নরহরি চক্রবত্তী মহাশয়ের 
ভক্তি রত্বাকর” গ্রন্থে বিষুণপুরাণ হইতে এক শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে £__ 

ভারতন্তান্ত বর্ষস্য নবভেদাপ্িশাষয় | 

ইন্দ্রত্থীপ কসেরুশ্চ তাত্রবর্ণে। গভন্তিমান্ ॥ 

নাগন্বীপত্তথ! শৌম্যে। গল্জর্ববস্্ণ বারণ । 

অয়ং তু নবমন্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সম্ভুতঃ ॥ 

যোজনানাং সহত্রস্ত দ্বীপোয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥ 



সেকালের নবদ্বীপ । ৪৯ 

চক্রবর্তী মহাশয় “ভারতবর্ষভেদে শ্রীনবদ্ধীপ হয়। বিস্তারিয়া শ্রী বিধু- 
পুরাণে নিরূপর” বলিয়া শ্লোকের টিগ্লনিতে লিখিয়াছেন £ --“সাগরসম্ভৃত 
ইতি সমুদ্র প্রান্তবত্তীতি শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা! । নবমন্তাস্ত পৃথঙ্নামা- 
কথনাৎ নায়্াপি নবদ্বীপোহয়মিতি গম্যতে” । নবম দ্বীপের পৃথক্ 

নাম লেখ! হয় নাই বলিয়াই শেষ দ্বীপটি নবদ্বীপ, কেননা নাযষেও 

মিল আছে; ইহাই নির্ণলিতার্থ। কথিত শ্লোকে যে ভারতবর্ষের 

নবম ভাগের এক ভাগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, চক্রবর্তী মহাশয় সে 
কথ। মনে করেন নাই। বদ্বীপমধ্যস্থ নবদ্বীপ গ্রামের অস্তিত্ব পুরাণ- 

বগ্িত যুগে সম্ভব কি না তাহা অবশ্য তখন আলোচিত হইবার 
নহে। এইরূপে অগ্রন্ধীপও গোপীনাথের কল্যাণে প্রাচীনত্ব পাইতে 

পারে। চক্রবর্তী কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন £__“নদীয়। পৃথক গ্রাম 
নয়, নবদ্ীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়”। অতঃপর নবদ্বীপের পার্খবর্তী 

গ্রামগুলিকে দ্বীপ কল্পন। করিয়! তাহাদের সংস্কৃত নামকরণ হইয়াছে ৮ 
যথা সীমন্তদ্বীপ ( সিমলা ), গোক্রম ( গাদিগাছ। ), মধ্যদ্বীপ 

( মাঙ্জিদ ), কোলদ্বীপ ( কুলিয় )১ খতুদ্বীপ ( ব্বাতু ও রাহুতপুর ) 

মোদক্রমন্বীপ (মামগাছি মাউগাছি), জঙহুদ্বীপ (জাননগর্ত/.. 
রুদ্রদ্বীপ ( রাহুপুর ); শেষ অর্থাৎ নবমটিকে অন্তর্থীপ আব্যাদেওয়। 

হইয়াছে, ইহারই মধ্যে মাক়াপুর শ্রীচৈতন্টের জন্মভূমি । (১) সেকালের 
ঘটকদের গ্রন্থে অন্যভাবে গঙ্গাগভোখিত চক্রদ্বীপ, জয়দ্ীপ, অগ্রন্বীপ 
প্রভৃতি দ্বীপের কথা আছে) এই উক্তি কৃত্তিবাসের কথার সহিত 

মিলে । বৈষ্ণব লেখকেরা ক্রমে ব্রজলীলার অনুসরণে ভাগীরখীর উভম্ন 

তীরের যোলক্রোশ বিণ ঘি ভিন্ন তিন্ন পল্লীকে গৌড়লীলার ন্দাবন' 
ঃ ৮১ সন দি পচ ও লোপ | আস | আপ ০ সপ পর 

( ১ ). অন্য এক কবি কিন্ত দনবথীগে মবন্ধীপ নাম, রক পৃথক কিস্ত হয় এক 

গ্রাম' লিখিয়া মুক্ষিলে ফেলিয়াছেন। 
টড $ | 



৫০ মধ্যযুগে বালা । 

ধরিয়া লইয়ছেন। অবশেষে প্রেমতক্তির প্রকোঁপে নদীয়ার বুড়ে। 
শিব ও পোড়। মীকেও ব্জের কালতৈবর ও যোগমায়৷ বলিয়। স্বীকার 

করিয়া! লওয়৷ হইয়াছে ! যাহ! হউক, উক্ত দ্বীপ বা ধামৃগুলির সন্ধানে 
যাওয়ায় আমাদের বিশেষ লাভ নাই; তবে সেকালের নবদ্বীপের 

পার্বতী কুলিয়া, বিগ্ভানগর, জাননগর প্রভৃতি পলীরও যে যথেষ্ট শ্রী 

ছিল, তাহার পরিচয় বৈষ্ুব সাহিত্যে পাইতে পারি। স্মরণ রাখিতে 

হইবে যে, তখন ভাগীরথী নবন্বীপের পশ্চিমপ্রাস্ত বাহিনী ছিলেন । 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের ব্রাঙ্গণ সমাজের মধ্যে বিগ্তাচচ্চার 

সমধিক উন্নতি লক্ষিত হম । চৈতন্ত ভাগবতে “সবে মহা অধ্য।পক' 

উক্তির সহিত নান। দেশ-হইতে বিস্যার্থী আসারও সংবাদ পাইতেছি। 

ইহার কিছুকাল পুরে যে বিগ্ালাভের জন্য “বড়গঙ্গাপাড়ে' যাইতে 

হইত, একথা কৃত্তিবাসী রামায়ণের নবাবিষ্কত ভূমিকায় এবং বাস্রদেব 
সার্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মিথিলায় পাঠ শেষ করিবাঁর 

কথায় পাওয়া যায়। যে নবদ্বীপ বল্লাল ও লক্ষণ সেনের গঙ্গাবানের 

সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় পঙ্ডিত সমাজের লীলাভূমি হইয়াছিল, যেখানে মহা- 
নমন্ত্রী,%ঝছপ্রতি এবং হলায়ুধ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের বেদোজ্জল! বুদ্ধিতে 

হিন্দুহ্ের্যর পাটে বসিবার সময়ে একবার রক্তসন্ধ)! দেখ দিয়াছিল; 

যথায় “ধোয়ী কবিঃ ক্ষাপতিঃ মেঘদূতের কনিষ্ঠ সহোদর পবনদুতকে 

প্রেরণ করির়! গৌড়জনের গৌরববার্ত! জ্ঞাপন করিয়াছেন) উমাপতি 

ধর বাক্য পল্লপবিত করিয়! ভবিষ্যৎ বাক্সর্বস্ব বাঙ্গালীকে ভাষ। ফেণাই- 

বার আদর্শ দেখাইয়াছেন, সর্বশেষ পদ্মাবতী চরণ-চারণ-চক্রবত্ত 
অঙ্জেয় কবি জয়দেব অজয়ের মরাগাঙগে সন্দর্ভগুদ্ধ ললিত ভাষায় প্রেমের 

বন্ধ। প্রবাহিত করিয়া! ভাগীরথীও ভাপাইয়া তুলিয়াছেন, পঞ্চদশ 

শতাব্দীর প্রথম দিকে সেই নবদ্বীপের বড় ছূর্দাশ। দেখা দিয়াছিল। 



স্ব অপ সপ চস » 

সেকালের নবদ্বীপ । ৫১ 

স্বতির স্থতি নবহ্বীপে যে একবারেই লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা। 
বঙ্গী যায় না) শৃলপাণি নদীয়। অঞ্চলেরই লোক এবং দেশীয় 
প্রবাদ জীঙ্চুতবাহনকে নবদ্বীপেই টানিয়] লইয়াছে। তুকাঁদল 
নদীয়ার সারম্বত ভাগার লুণ্ঠন করে নাই বটে,কিন্তু নগর ধ্বংসের 

সহিত তাহাও যে মাটিচাপা পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ছুই 
শত বর্ষের প্রবল পাঠান-পীড়নে ম্রিয়মাণ বঙ্গীয় সমাজ রাজা! গণেশের 

সময়ে চিত মাত্র মাথা তুলিয়াছিল। সেই সময়ে রাঙ্সভায় 'রায়মুকুট” 
উপাধিপ্রাপ্ত রাটীয় ব্রাহ্মণ অন্র্থনাম। বৃহস্পতি স্থতির নৃতন নিবন্ধ রচনা 

করিয়াছিলেন। স্মাঁগ্ড রঘুনন্দনের গ্রন্থে বৃহস্পতির বচন উদ্ধত হইয়াছে ; 

রবুনন্দন স্বয়ং বৃহস্পতির শিষা শ্রানাথ আচার্য্যের নিকট পাঠ শেষ 

করেন বলিয়া! প্রবাদ আছে। (২) গড়ের বাদশ' হোসেন শার 
শান্তিময় শাসনের ফলে দেশে আবার শান্সচচ্চার সুবিধা হইয়াছিল; 

.নবদ্বীপেও ক্রমশঃ অনেক পণ্ডিতের আবির্ভাব হইল। স্থতিশান্ত্রে রথু- 
নন্দনের পিতা হরিহর বন্দ্যোও এক খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। 

পঞ্চদশ শকাব্দাঁর প্রথম দিকে মহেশ্বর বিশারদ ও অন্তান্চ অনেক পর্ডিত, 

নবদ্বীপে টোল স্থাপন করিয়াছিলেন 

বিশারদ পঙ্ডিতের পুত্র বাস্থদেব মিথিলায় গিয়। মহামহোপাধ্যায় 

পক্ষধর মিশ্রের নিকট স্তায়শান্ত্র অধ্যন্ধন করিয়। সার্বভৌম উপাধি লইয়া 

দেশে ফিরিলেন। সেকালে সন্্ম রাখিবার জন্য মিথিলার অধ্যাপক 

মহাশয়ের! পুঁথি নকল করিয়া লইতে দিতেন নাঃ অসাধারণ স্মৃতি- 
শক্তিবলে দেশে ফিরিয়া বাসুদেব গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের চিন্তামণি ৪ খণ্ড 

এবং মুল কুহ্থমাগুি অবিকল লিখিয়! ফেলিলেন (৩)। নবন্বীপ বিগ্যা- 

(২) মঃ হরপ্রসাদ শাস্্ী। 

৫৩) একালে কেহ কেহ রঘুনাথ শিরোমণিই গ্যায় কণ্ঠস্থ করিয়। আসেন, এই 

৮ পপ পা অপ তল 



৫২ মধ্যযুগে বাঙলা । 

নগরের চতুষ্পাঠীতে দর্শন শিক্ষ! দ্রিয়৷ কিয়তকাল পরে তিনি উড়িব্যায় 
রাজপগ্ডিত হইয়া যান; কিন্তু তাহার সহোদর বিদ্াবাচম্পতি বাটার 

টোল চালাইয়াছিলেন। বাস্ুদেবের সুযোগ্য ছাত্র মহায়নম্বী রঘুনাথ 
পক্ষধরের নিকট পাঠ শেষ ও শিরোমণি উপাধি লাভ করিয়া আসিয়৷ 

নবদ্বীপে নব্য স্তায়ের সম্যক প্রতিষ্ঠ করেন। তাহাদের যশঃ সৌর 

সর্বক্র বিকীর্ণ হইয়। সেকালের স্থতি ও দর্শনের ছাব্রদিগকে নবদ্বীপে 

আকর্ষণ করিয়াছিল । এই কারণেই বৈষ্ণব কবি “নরম্বতী দৃষ্টিপাতে সবে 

মহাদক্ষ* বলিয়। উল্লসিত হইয়াছেন । তখন হইতে পণ্ডিতের নবদ্বীপ বঙ্গে 

প্রসিদ্ধ হইয়। উঠে। 

নবীন যুবক নিমাই.পণ্ডিতও ( শ্রীগৌরাক্গ ) অল্পবয়সে নবদ্বীপেই 
পাঠ শেষ করিয়া! ব্যাকরণের টোল খুলিয়া শব ও অলঙ্কার শাস্ত্রে 

অসাধারণ প্রতিভ৷ দ্রেখাইয়াছিলেন। যৌবনে পাণ্ডিতাযগব্বে তিনি যার 
তার সঙ্গে ফাকি তর্ক করিয়া বেড়াইতেন। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা 

শ্রীগৌরাগের প্রাথমিক বিগ্াবত্তা বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলিয়া এবং দিগ্থিজয়ী 
».পণ্ডিতের শ্লোকে দোৰ দর্শাইবার দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন (৪)। ০ 
অলীক প্রচার ক'রতেছেন। কুপাগ্রধী শিরোমণি মুখস্থ করার ছেলে ছিলেন 
না। আনরা ৪৫ বৎসর পূর্বের নবদ্বীপে বান্নুদেবের যে অস্ভুত স্বতিশক্তির প্রবাদ 
প্নিয়াছি, এখনও তাহা চলিত আছে। সার্বভৌম পু'গি না আনিলে নদীয়ায় 

হ্যায়ের অধ্যাপন। চলিল কিরূপে? & 

(8) চৈতগ্য ভাগবত ও চরিতামুত। তব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার, 

তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার'-_চরিতাযুত। চরিতামুতের কোন টাকাকার 

এই দিথিজয়ী পণ্ডিতকে 'কেশব কাশ্মিরী' ধরিয়া লইয়া এই বিষয়টির গুরুত্ব সমধিক 
বদ্ধিত করিয়ণ ফেলিয়াছেন। নিশ্বার্ক মতাবলম্বী কেশব কাশ্মিরী কবি নহেন। 
চৈতল্তদের তর্কে যে দর্শন জ্ঞানের পরিচয় দিয়াহিলেন, তাহ! তাহার স্বাভাবিকী 
প্রতিভা-প্রস্থত। তিনি দর্শনের দর্শন টোলে অতি অল্প কালের জন্তই পাইয়াছিলেন। 

সি পপ পি পল পা ৮৮ ০০৫রর০প-বপ  স * ৮ ৫৮০ রস ও ৮ জর স জার এস ৮ 
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কিন্তু নবদ্বীপের পঙ্ডিত-পমাজের মধ্যে লালিত হইয়। গৌরাঙ্গের বিস্া 
যে কেবল ব্যাকরণ অলঙ্কারেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, ইহ পরবর্তী ভক্ত- 
দিগের অসহা হইল। যে কাণভট রখুনাথ শিরোমণি ধীশক্তির নিমিত্ত 

ভারত প্রসিদ্ধ, শ্রীচৈতন্যের বুদ্ধিবৃত্তি যে তাহ! অপেক্ষাও প্রথরা, তিনি 

যে “সব বিষয়ে সবার সেরা” এরূপ ন! দেখাইতে পারিলে যুগাবতারের 

সন্মান কোথায় ? ক্রমশঃ প্রচারিত ছুই একটি গল্পে শ্রীগৌরাঙ্গকে শিরো- 

মণিরও শিরোমণি করা হইয়াছে । (প্রথম) রঘুনাথ একদিন গাছ- 

তলায় বসিয়া এক অতি জটিল প্রশ্নের সমাধানে সমাহিতচিত্ত আছেন, 

পৃষ্ঠদেশে কাকে মলত্যাগ করিয়াছে, জ্ঞান নাই ; এমন সময়ে নিমাই 
পণ্ডিত স্নান করিয়া ফিরিতেছেন। বালক নিমাইএর স্নানের খাটে 

উৎপাতের কথা বাল্যলালা প্রসঞ্গে বৃন্দাবন দাস বর্ণন করিয়াছেন। 

তাহারই উপসংহারে গল্প-রচগ্িত| বলিতেছেন £-_রহস্প্রিয় নিমাই 

পগ্ডিত তিজা কাপড় নিড্ড়াইয়৷ রঘুনাথের পৃষ্ঠে জল দেওয়ায় তিনি 

চমকিত হইয়। উঠিয়া বলিলেন-__“কিহে নিমাই, ব্যাপার কি? নি-_ 

'পিঠে কাকে যে বাহে করেছে? রণু-_“পড়াশুনা কর্তে হলে মনঃ- 

সংযোগ চাই, তোমার মত তেসে তেসে বেড়ালে চলে না) চিন্তার 

বিষয়ট। কি, জিজ্ঞাসায় রথুমাথ যে সমন্তার আলোচন। কর্ধিক্তেছিলেন- 
তাহাতে ছয় প্রকার পূর্ব পক্ষ এবং সেই সমগ্ডের মথাযথ মীমাংস। 

তিনি ধে পরে শুষ্ক জঞানবাদীদিগকে ভক্তিমার্গে প্রণোপিত করিয়াছেন, ইহা যাহারা € 

বিছ্যার জোরে বলিতে চান, তাহাদিগকে একালের রামকুঝ্ পরমহংসদেবের 

দৃষ্টান্ত মনে রাখিতে বলি। চৈতন্য দেব অন্ততঃ ব্যাকরণ অলম্কারে স্ুপ্ডিত 

ছিলেন। ভাগবতাদি ভক্তিশান্ত্রই তাহার বল; তাহার বিছা] প্রেমভক্কির অপূর্বৰ 

অধ্যায়ে সুব্যক্ত | 



৫৪ মধ্যযুগে বাজল। | 

শুনাইয়া অবশেষে মে আপত্তি উঠিতে পারে তাহা জ্ঞাপন 
করিলে গৌরচন্দ্র অন্ুুমাত্র চিন্তা না করিয়াই তাহার সহৃত্তর 

দ্িলেন। 

(দ্বিতীয়) এক সময়ে রঘুনাথ ও নিমাই একসঙ্গে (খয়ার নৌকার 

গঙ্গাপার হইতেছিলেন। বগলে কি পু'থি জিজ্ঞাসায় নিমাই উত্তর দিলেন, 

তাহার স্বরচিত ন্যায়ের চীক]। রথুনাথ তাহা একবার দেখিয়া! লইয়া বিষঃ 

বদনে বলিলেন, “এই ন্ঠায়ের টীকা প্রচারিত হইলে আমার টীকার 

আর কিছুই আদর হইবে না1।” রখুনাথের ছুঃখ দেখিক্ধ। শ্রীগৌরাঞগ 
তৎক্ষণাৎ এ পুখি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন, ইতি । গঙ্গাজলে 

পুথি ফে'লয়া দেওয়ার গল্পটি ঈশান দাসের (নাগর) অদ্বৈত প্রকাশে 

দেখ! দিয়াছে । তখন শ্ীচৈতন্ত অবতার বলিয়া ৈঝুব-সমাঁজে স্বীরুত। 
কিন্ত এ পুস্তকেও বঘুনাথ শিরোমণির নাম নাই, কোন এক পণ্ডিতের 

প্রসঙ্গে উহা কথিত হইয়াছে । এই স্থার্থ-বিসঙ্জনের গাল-গল্পের 

সমালোচন। বখ!। অবশ্ শ্রীচৈতন্ত-চরিত স্বার্থত্যাগের সুন্দর আদর্শ 

বটে, এবং শিশির বাবুর মত ভক্ত ব্যক্তি “অফল শান্তর টানিয়া ফেলা- 

. ইতে' পারিলেও পারেন৷ কিন্তু রূপ একখানি মুল্যবান গ্রন্থের বিনাশে 

জগতৈর ক্ষতি, তাহাতে স্বার্থ কোন্ দিকে কে তাহার মীমাংসা 
করে? কেহ কেহ কথিত ন্ঠায়ের টীক! রদুনাথের প্রথম বয়সের লেখা 

বলিয়া গোল মিটাইভে'চান। শ্রীচৈতন্ত যৌবনেই অফল শান্তর টানিয়া 

& ফেলেন এবং শিরোমণির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মিথিলা হইতে ফিরিয়া! প্রোটে 

রচিত, ইহাও মনে রাখা উচিত । 

এখন চৈতন্তদেবের সমসামক্সিক নবদ্বীপ-সমাঙ্গের শিক্ষা দীক্ষার 

কথা আর কি জান! যায় দেখা যাউক। বিশ্বস্তর ওরফে নিমাই 

উপনয়নাস্তে €ত্রিকচ্ছ বসন” পরিয়। গঙ্গাদাস পগ্চিতের ব্যাক রণের 
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_টোলে পড়িতে যান। তাহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়া গুরু বড়ই 
তুষ্ট হইলেন $-_ | 

| গুরু বলে বাপ তুমি মন দিয়া পড়। 

ভষ্টাচাধ্য হৈব! তুমি বলিলাম দৃঢ় 
গা ৬ রঃ র 

আপনিন করেন তবে স্বত্রের স্থাপন, . 

শেষে আপনার ব্যাখা করেন খণ্ডন। 

পু'থি ছাড়িয়া নিমাঞ্জি না জানে ৫কোন কর্ম, 

বিদ্যারস ইহার হয়েছে সর্বব ধর্শা। 

একবার বে স্থত্র পড়িয় প্রভূ যায়ঃ 

আরবার উলটিয় সবারে ঠেকায় ॥ 

ইহাতে নিমাইএর প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের শিক্ষার প্রণালীর 
কথাও পাইতেছি। নোট লিখাইয়। দিয়! ব' প্রাত্যহিক পরীক্ষা সহযোগে 

তখনকার পাঁঠনা হইত না। গঙ্গাদাসের সভায় ব। টোলে “পক্ষ 
প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়”, তখন ষোড়শ বর্ষ মাত্র বয়স। “যোগপষ্ট 

ছাদে বস্ত্র করিয়া বন্ধন, বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন+, এই হইল 
বসিবার প্রণালী। মুরারী গুপ্ত “ম্বতন্্রয়ে পুথি চিন্তে তীহার ,নিকট 
প্রশ্ন করে না, দেখিয়া নিমাই বলিলেন, 'ব্যাকরণ "শীত ' এই 

বিষম অবধি, কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাই ইথি। গুপ্তের 
ব্যাখ্যা থগুন করিয়া অন্যরূপে বুঝাইয়। দিলে মুরারী বলিল, 

“চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বস্তর |? অতঃপর পিতার মৃত্যুতে সংসারের 

তার পড়িল। যুকুন্দ পঙ্ডিতের বাড়ীতে বড় চণ্ীমণ্ডপ, তাহাতে 

“বিস্তর পড়ুয়া ধরে। গোষ্ঠী করিয়া নিমাই সেখানে অধ্যাপনা 
করেন, এবং “হেন জন দেখি ফাকি বলুক আমার, তবে জানি ভট্ট 

মিশ্র পদবী তাহার, বলিয়! আস্ফালন করেন। এইরূপে “বিষ্ঞারসরঙ্গে' 



৫৬ মধাযুগে বাঙ্গলা । 

গৌরাঙ্গ কিছুদিন ফাঁকি তর্ক করিয়। বেড়াইলেন | “ব্যাকরণ শাস্ত্র 
সবে বিগ্ভার আদান; ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণজ্ঞান, অলঙ্কার 

বিচারেও এ প্রকার । একদিন ন্যায়ের পড়ুয়া গদাধরকে ধরিয়। 

“মুক্তির প্রকাশ, আত্যন্তিক ছঃখনাশ” এই উক্তি ও “নানারূপে দোঁষে 
প্রভু সরস্বতী পতি ।” (প্রভু কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ, শেষে লোকে 

ফাকি জিজ্ঞাপার ভয়ে তাহার নিকট ঘেসে না। *উদ্ধতের চুড়ামণি, 

বলিয়। তাহার খ্যাতি তখন নবদ্বীপে প্রচারিত; স্নানের ঘাটেও অন্য 

ছেলেদের গ্রোটাইয়া তিনি কত উৎপাত করেন। অবশ্য দাস ঠাকুর 

তেৈশোর-লীলা প্রসঙ্গেই এই সকল উথাঁপন করিয়াছেন; কুষ্ণলীলার 

সহিত কতকটা সঙ্গতি রাখা ত চাই। 

মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে চণ্ীমণ্ডপে টোল করিয়া নিমাই 
প্ডিত রীতিমত অধ্যাপন। আরম্ভ করিলেন ; তৎপুর্ববেই তাহার বিবাহ 

হইয়াছিল । দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত টোলে পাঠনা, পরে গঙ্গার ঘাঁটে জলক্রীড়া। 
বৈকালে ভ্রমণের সময়ে “গঙ্লাতীরে শিব্যসঙ্গে মণ্ডলী কিয়!” বসিয়। 

পাঠাদির আলোচন1, এইরূপে দিবা অতিবাহিত হইত । সেকালের 

পড়ুয়াদেরও এই ভাবের ক্লুব কমিটা ছিল। 

2 যগ্ঠপিও নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজ, 

কোটা্বব,দ অধ্যাপক নানা শান্তর সাজ। 

ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী মিশ্র ব1 আচার্ধয। 

অধ্যাপন! বিন! কার আর নাহি কার্ধ্য। 

যছ্ভপিও সবেই স্বতন্ত্র সবে জয়ী, 

শান্ত্রর্চ৷ হইলে ব্রহ্মারও নাহি সহি। (চৈঃ ভাগবত ) 

তথাপি প্রভুর প্রতি “দ্বিরুক্তি করিতে কার নাহিক শকতি, এই 
বলিয়৷ ভক্ত কবি দিখ্িজয়ী বিজয়োপাখ্যানের সঙ্গে বিশ্বস্তরের বিদ্া- 



সেকালের নবদ্বীপ । ৫৭ 

চষ্চার উপসংহার করিয়াছেন। কবিকল্লিত “কোটার্,দ' বাদ দিয়াও 
আমর! নবদ্বীপের অধ্যাপক সমাজের কালের প্রতিষ্ঠার কথা অন্ু- 

মাঁন করিতে পারি । বান্ুদেব সার্ধভৌম শেষ বয়সে উকল রাজের 

আমন্ত্রণে তথায় সভাপগ্িতের কার্ধ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন; 

তাগধত পাঠের সহিত দ্বিতীয় বর্ণের চিন্তাও ছিল কি না, কে 

বলিবে 2 কিন্ত, 
সার্বভৌম ভ্রাত। বিছ্যাবাচস্পতি নাম 

শান্ত দাস্ত ধন্মশীল মহাভাগ্যবান্। 

বিগ্কানগরের বিগ্াচচ্চ! হীনপ্রত হইতে দেন নাই | ভবিষ্যৎ সনাতন 

শোস্বামী এই বিগ্তাবাচম্পতির ছাত্র ; বৈষ্ুব-তোষিণী টীকার নমস্কারে 

“বিগ্ভা বাচস্পতিন্ গুরুন্” কথ। তাহার প্রমাণ। জয়ানন্দ রচিত 

চৈতন্ত মঙ্গলের উক্তি অনুসারে কেহ কেহ অনুমান করিতে চাঁন যে 

সার্বভৌম “যবনের ভয়ে উত্কলে যান। একথা ঠিক হইলে নবদ্বীপের 

অন্তান্ত বহুতর ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের তাহার সম্কালেই সুখ শান্তিতে বিদ্যা 

চর্চা কিরূপ সম্ভব হয়, ইহ1 তাহারা অনুধাবন করেন নাই। 

জয়ানন্দের কথিত বাদশাহের নিকট "নবদ্বীপে ত্রাঙ্গণ অবশ্ঠ 

হবে রাজা” এই উক্তি ধর্্মরাজ্য ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে. পারে, 

কিন্ত তিনি পিরল্য। গ্রাম বাসী মুসলমানের হস্তে নবদ্বীপ বাসীর 

লাঞ্চনাও বর্ণন করিয়াছেন £- 

| নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে ষার খরে। 

ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে ॥ 

কপালে তিলক দেখে য্জন্ৃত্র স্কন্ষে। 

ঘর দ্বার'লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে ॥ 

দেউল দেহর! ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী । 

প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী ! 



৫৮ | মধ্যযুগে বালা । 

গঙ্গান্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত। 

অশ্বখ পনগ বৃক্ষ কাটে শত শত ॥ 

পিরল্যা' গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন | 

উচ্ছন্ন করিল নবদ্ীপের ব্রাঙ্গণ ॥ (৫) 

জয়ানন্দ নবদ্বীপ হইতে দুরে বাম করিতেন; কাহারও নিকট 

গল্প গুজব শুনিয়া এই সমস্ত কথা লিখিয়৷ থাকিবেন। প্রামাণিক 

বৈষ্ব কাব্য চৈতন্য ভাগবতে বা চরিতামুতে নিজ নবদ্বীপে যবনের 

অত্যাচারের কথা থাকা দুরে থাকুক, বরং মুসলমান রাজপুরুষের 
প্রশংসা আছে। হোসেন শার রাজ্যকালের পুর্বে বা তাহার 

প্রথম আমলে বিপ্লবের সময় এরূপ সাময়িক অত্যাচার ঘটিতে 

পারে। চৈতন্য ভাগবতকাঁর হোসেন শার মুখ দিয়া সেনাপতি 

কেশব ছত্রিকে বলাইতেছেন ৪ 

(গৌরাঙ্গ) সর্বলোক লঞা স্থথে করুন শীর্তন। 

কিবা বিরলে থাকুন যাহা লয় মন ॥ 

কাজী বা কোটাল বা তাহাকে কোন জনে। 

কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে ॥ 

- . চৰিভামৃত মধ্য খণ্ডেও ইহার অনুরূপ নির্দেশ আছে, পৃন্বেই 

উল্লেখ করিয্াছি। অতএব শ্রীচৈতন্টের সমসাময়িক কালে মুসল- 

মানের অত্যাচারের কাহিনী অলীক বলিতে পারি। যথাস্থানে 
শ্রীচৈতন্ত ও নবদ্বীপের কাজির কথ। উল্লিখিত হইবে । 

প্রাচীন নদীয়ার একপ্রান্তে একটী খাল পারে বিগ্ানগর পল্লী 

স্থাপিত ছিল। পঙ্ডিতবর চত্রমনাথ বিদ্যারদ্ মহাশয় গর্গসংহিত! 

(€) পিক্পন্যার ্াহ্গণেয়া রাগ সমাজের লোক হইতে পারেন, কিন্ত 

গিরল্য।' গ্রাম কোথায়? এই সমস্তায় কেহ কেহু পারুলে নাম উল্লেখ করেন। 

তাহা কিছু দূরবন্তী ; পিরল্যা কথ! হইতেই কি পিরালি 2 



সেকালের নবদীপ। ৫৯ 

হইতে “জগাম বেদনগরং জন্দৃববীপে মনোরমং' “মুত্তিমন্ ঘত্র নিগমো” 

এবং “তৎ সভায়াং সদ বাঁণী বীন পুস্তক ধারিণী” ইত্যার্দি বচন 

উদ্ধ,ত করির়। বেদনগর বা! বেদপুরই বর্তমান বিষ্ভানগর ইহা প্রমাণ 

করিবার চেষ্টা করেন (৬)। দত্ত তক্তবিনোদ “ধাম-মাহাজ্মে” প্রমাণ 

খণ্ডে তাহাই ুলিয়াছেন। শেষ কলির পাষণ্ড দলের ইহাতেও 

তৃপ্তি না হইলে তহার দোষ নাই। [বস্তা নগর এত প্রাচীন ন। 
হউক, নদীয়ার ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত সমাজের অন্যতম কেন্দ্রস্থান বলিয়া 

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উহার নাম ঘে সার্থক হইয়াছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। বাসুদেব সার্বভৌম ন্যায়ের টোল করিলে ইহার 
খ্যাতি আরও বিস্তৃত হইল। মিথিলার গঞ্গেশে উপাধ্যায় বির্চিত 

হ্যায় শাস্ত্রের চারিখণ্ড টীকা! তনত্বচিন্তামণি ও কুন্তুমাঞ্জলি নামক বঙ্গে 

অপ্রচারিত প্রপিদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ অদ্ভুত স্মরণ শক্তি প্রভাবে কথস্থ 
করিয়| আসিয়া বাস্থদেব ন্বগৃহে শ্তায়ের প্রধান টোলের প্রতিষ্ঠা 
হাঃ একথ। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 8 ভারতবিখ্যাত 

সপ পতি লা শীট শা শীট 7 শ্পাশীশ ২. ৮ ৮স্সিল ৩ পিপি তাস পপ পা শী পা সপ শপে ৮ পা তপ্ত 

(৬ ) কৈশোরে গার মহাশয়ের প্রতিতিত হারিসপ্ায় অনেক সন্দেশ খাওয়। 

গিয়াছে । সুতরাং তাহার কথ। মিষ্টমুখেই বলিতে হয়। আট্য বৈষ্ব শিষোর 

অন্থরোধে তিনি শ্গৌরাঙ্গের অবতারবাদের নবীন প্রমাণ গংগ্রহ আরুস্ত রুরেন। 

(৭) প্রবাদ আছে যে সার্বভৌম তৎকালপ্রচলিত শলাক1 পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হুইয়1 সার্বন্ডৌম উপাধি পান। শলাকা পরীক্ষার অর্থ এই যে একটি 

স্থচ্যগ্র শলাকা নান] পুথির উপর নিক্ষেপ করিলে যেখানে শেষ দাগ পড়িবে, 

সেইস্থান হইতে পরীক্ষ! হইত। গল্প আছে যেসার্বভৌমের দেশে ফিরিবার সময়ে 

তাহাবু পু-টুলি কাপড় চোপড় পরীক্ষা করিয়া পুথি আছে কিন। দেখা হয়। তিনি 
বলেন, পুঁথিতে আমার প্রয়োজন কি? গুরুর কৃপায় সবই স্থীতিপটে অদ্বিত 

আছে। ইহাতে অন্য অধ্যাপকদের ঈর্ষার উদ্দেক দেখিয়া! তিনি নবন্বীপের পথে 

না ফিরিয়া কাশী যান; সেখানে কিছুদিন বেদাস্ত পাঠ করিয়। দেশে ফিরেন। 



৬০ মধ্যযুগে বাঙ্গলা । 

রঘুনাথ শিরোমণি সার্ধভৌমের নিকটই প্রথম ন্যায় শিক্ষা আরম্ত 
করেন। ন্বার্ড শিরোমণি রঘুনন্দন তাহার অন্যতম প্রধান ছাত্র । 

শীগৌরাঙ্গও কোন কোন মতে বাস্থদেবের টোলে ন্ায় পড়িয়াছিলেন। 
কিন্তু বৈষ্ণব গ্রন্থ চরিতামূতের ভাবে মনে হয় উতকল যাত্রার পূর্বে 
উভয়ে পরিচিত ছিলেন ন1। 

এই সম্বন্ধে কিছু পরবর্তী নদীয়া অঞ্চলবাসী ঘটক স্ুলো৷ পঞ্চানন 
যে কারিক। রচনা করিয়াছেন তাহ উদ্ধাত হইতেছে । 

বাস্দেবে তিন শিষ্য চৈয়ে রথে! দ্বয়। 

নদের লোক যাহাদের নামে জীয়ে রয় ॥ 

চৈয়ে ছোড়া হৃষ্ট বড় নিমে তার নাম । 

রে বেটা বুদ্ধি মোটা ঘটে করে থাম ॥ 

কাণ। ছোড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুদাথ। 

মিথিলার পক্ষধরে যে করেছে মাথ ॥ 

তিনজন তিন পথে কাটা দিল শেষ, 

ন্যায় স্থতি ব্রন্মচর্ধয হইল নিঃশেন। 

কাণার সিদ্ধান্তে ন্যার গৌতযাদি হত, 
প্রাচান স্মৃতির মত নন হাতে গত। 

শচী ছেলে নিমে বেট] নষ্টমাতি বড়, 

মাতা পত্ী ছুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়। 

কিছু পরে সক্কেতের বংশে এক ছেলে, 

খযাত নাম দেবীবর লোকে যারে বলে। 

: সেই ছোড়া মনে ক'রে কুলে করে ভাগ, 

'তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ। 

তাহার সার্বভৌম নাম সার্থক ছিল; পূর্বেই পিতার নিকট ন্্বতি, পড়! ছিল। 

তাহার প্রধান গ্রন্থ "সার্বভৌম নিরুক্তি ।' | 
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কুলের কথ! যথাস্থানে কহ যাইবে । টুলে। ছাত্র স্লো! সেকালের 

টোলের ভাষায় ব্যঙস্ততিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য কর! 

তাল। চেতগ্ত বাস্থদেবের ছাত্র কি না তাহা পরে দেখা যাইবে । 

নবদ্বীপ সারম্বত সমাজের উজ্জলতম রত্র সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরো- 
মণি বর্ধমান জেলার কোটা মাঁনকরে রাট়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন। (৮) তিনি শৈশবে পিতৃহীন হইলে তাহার জননী 

(৮) রঘুনাথের পিতৃকুলের পরিচয় প্রসঙ্গে গ্হট্রবাসী শ্রীযুক্ত অচু)তচরণ 

চৌধুরী স্বীয় আবিষ্কৃত এক কুলজীর বলে চৈতন্যের ম্যায় রঘুনাথকেও শ্রীহট্টবাসা 

বৈদিচ ব্রাঙ্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন (সাহিত্য পরিবৎ পত্িক1--১৯৩১১ )। 

সুহাদ্ধর নগেন্দ্রনাথ বন্থু বিশ্বকোনে ও সামাজিক ইতিহাসে এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন; 

অনেক পুর্বে “নবদ্ীপ মহিমা' প্রণেতা কান্তিচন্দ্র রাট়ী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 

লক্ষা করেন নাই। নানা কারণে অবিশ্বাসী লোক আজি কালি অপ্রচলিত কুলজীর 
কথায় সন্দিহান । অপিচ, মচ্যুতবাবুর আবিষ্ধত কুলজীর বংশলতার রঘুনাথ যে 

রঘুনাথ শিরোমণি তাহা কি বলিবে? ৪৫ বৎসর নবন্বীপের সহিত সংন্থই থাকায় 

আমর নদীয়ার অনেক কথা জানি। রঘুনাথ শিরোমণিকে নবদ্ীপের ত্রাঙ্গণ 

নিজের বলিয়াই জানেন। অল্প দিন পূর্ব্বে তাহার বংশের এক- ব্যক্তি নবদ্বীপে 

ছিলেন। পাঁচ বৎসর পুর্বে অধুন।. লোকান্তরিত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাণ 

হায়রত্র আমাকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে অন্যান্য কথার পরে লিখিয়:- 

ছিলেন “নবদ্বীপ আম্পুলিয়া পাড়ায় তাহার বংশধর রামতন্থু ন্যায়ালগ্কার ছিলেন, 
আমর] তাহাকে দেখিয়াছি ।” রঘুনাথ রাটীয় ব্রাহ্মণ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

অত্যলপ কাল পূর্বের সম্প্রতি পরলোকগত ভ্টরপল্লা নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শিবচন্্র 

সার্ধতেখম মহাশয়ও আমায় বলিগ্াছেন,_-গুরুপরম্পরায় সকলে জানে, কোটা 

মানকর শিরোমণির পিতৃভূমি' | বৈদিক হইলে ভট্টগল্লী তাহাকে ছাড়িত না। 

১৫২০ সালের প্রতিভা পত্রিকায় শ্রীযুক্ত উপেন্্রন্্র গুহ প্রমাণ করিয়াছেন 

যে গ্রহের রঘুনাথ, রঘুনাথ শিরোমণি হইতে পারেন না। তিনিপরবর্তী কালের 



৬২ মধ্যযুগে বাঙগলা। 

ভরণপোধণের অভাবে নদীয়ায় আসিয়া এক কুটন্বের বাটাতে আশ্রয় 

লন। এই এক চক্ষু কাণা বালক রঘুনাঁথের বুদ্ধিশক্তি বিষয়ে ভবিষ্যতে 

অনেক গালগন্প স্থষ্ট হইরাছে (৯)। এইরূপ গক্পগুজব বাদ দিলেও 

তিনি যে বাঁলোই “বুদ্ধে ঘড়” ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সার্বভৌম তাহার বুদ্ধিমত্ত। দেখিয়াই নিজের টোলে ভন্তি করিয়! 

ভরণপ্পোষণের ভার গ্রহণ করেন। মতান্তরে রঘুনাথের ছুংখিনী মাত৷ 

সার্ধভৌমের গৃহেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন । নদীয়ার পাঠ শেষের 
পরে রঘুনাথ যখন মিথিল।য় অধারন করিতে গেলেন, সেই কালের 

কথার়ও নদের টোলের পক্ষ হইতে অনেক উদ্ভট গল্পের স্থস্ট হইয়াছে । 

লে।'ক এবং ঘষে হিন্দুরাজার সময়ে ঠিনি বর্তমান ছিলেন, তখন তামাকের প্রচলন 

হইয়াছিল একথা আনার হ্যায় উপেন্দ্র বাবু লক্ষ্য করিয়াছেন । 

৯| (ক) রঘৃনাথ ন1 কি অক্ষর পরি$য়ের সময় প্রথমে “ক' বলা হয় 

কেন, লিজ্ঞাস করেন (কিন্ত সেকালে এর মত গণেশের আকড়ী প্রথঘে বসিতেন)। 

(খ)শিশু রঘুনাণ গ্রাম্য শিক্ষকের আদেশে তামাক খাইবার নিমিত্ত আগুন 

আনিবার জঙ্য গুরুপত্বীর রন্ধনশালায় যান, আগুন চাহিবামাত্র গুরুগৃহিণী হাতার 
দ্বারা জ্বলন্ত অঙ্গার তৃলিয়া তাহার হাতে দিতে গেলেন ; বুদ্ধিমান বালক তৎক্ষণাৎ 

ধূলি মুষ্টি ধরিয়া লইয়া তাহার উপর আগুন লইলেন (এখানে আবার তামাক। 

পরবর্তী কালের গুরু মহাশয়ের দৃষ্টান্ত পূর্বক্কালে আরোপিত )। (গ) রঘুনাথ 
নাকি জন্সাবধি কাণ1 ছিলেন ন1। এক সপ্তমীর রাত্রিতে তিনি উদ্বদুষ্টিতে একাশ্র- 

মনে পর্ণনিক বিচারে নিমগ্র আছেন, এমন সময় এক পতঙ্গ স্তাহার চক্ষে পড়ে; 

এবং এই ঘটনায় সেই চক্ষুটি কাণা হইয়! যায়। বিদ্বান ব্যক্তি কাণ: হইয়াছে 

বিদ্যার সন্ধানে, এইরূপ বলিলেই মানায় ভাল । সপ্তমীতে পঠ নিষিদ্ধ, নদের 

নৈয়ায়িকগণ এ তিথিতে হ্যায় চ্চা করেন না। কিন্তু রঘুনথ ত কেবল শান্ত 

চিন্তাই করিতেছিলেন, পড়েন নাই। তিথির এতই জোর! | 
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এই সমস্ত গল্পের সমালোচন। অনাবশ্তক ; ছুই একটির নমুনা টীকায় 

দেওয়া গেল (১৭) 

(১১) অন্য ছুইজন সহাধ্য।য়ীর সঙ্গে রঘুনাথ মিথিলায় উপনীত হইলে তথা ক্কার 

প্ডিতের। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে 2 উত্তর হইল-. 

স্কুশন্বীগ নলদ্বীপ নবদ্বীপ নিবাসিনঃ | 

তর্কসিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত শিরোমণি মনিষিণঃ | 

একথা ঠিকৃ হইলে তাহার শিরোমণি উপাধি নদীয়ার টোলের বলিতে হয়। 

_ যৌবনেই ন্যায়শাস্ত্রে তাহার অসাধারণ তর্ককৌশলের এবং সার্বভৌমের ব্যাখ্যায় 

দোষ দর্শাইবার গল্প নান! মুণ্তিতে টোলের পড়,য়াদের নিকট শুনা যাইত। কিন্তু 

মিথিলার মহামহোপাধ্যায় মিশ্র মহাশয় তাহার তথায় প্রথম আগমনের সময়েই অন্ত 

দ্বিলোচন] সর্ব্বে ৫কো ভবানেকলোচন' ইত্যাদি বিদ্রপ বাক্য উচ্চারণ করেন, 

এইরূপ উল্লেখ করিয়। টুলো ছাত্র যতই 'রাপিক” প্রদর্শন করুন, অসংস্কৃত লোকে 

ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিঘে। এইরূপ আরও কত উত্তট কবিত। 

টুলে৷ ছাত্রের বুদ্ধির দৌড় দেখাইতে স্ষ্ট হইয়াছে । শিরোমণির বিষয়ে শেষ 

গল্পটির উল্লেখ করিয়া আমার কথাটি শেষ করি। দর্শন শাস্ত্রের পাঠ শেষ করিয়া 

রঘুনাথ মৈথিলী গুরুর নিকট উপাধি চাহিলেন। গুরু কিছুতেই উপাধি দিয়া 
ছাত্রকে বিদায় দিবেন না। শিষ্যের গুণে মুগ্ধ গুরু যে তাহ!কে ছাড়িতে চান ন' 

রঘুনাথ ইহা! বুঝিলেন নাঃ নিত্য নূতন পূর্ববপক্ষ প্রশ্ন করিয়৷ তিনি পক্ষধরকে 

স্বপক্ষ সমর্থনে বিপন্ন করিতেন । রঘুনাথের বিশ্বাস হইল, গুরু ছুই একবার বিচারে 

পরাস্ত হইয়াছেন বলিয়াই উপাধি দিতে চাহেন না। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে 

ক্রোধান্ব হইয়া একপিন রাত্রিতে একখানি দ1 লইয়া গুরুকে কাটিয়া ফেলিবার 

অভিপ্রায়ে রঘুনাথ বাটার জঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। পক্ষধর ৪ তাহার পত্বী তখন 

শয়নাগারে কথোপকথনে ব্যাপৃত । ব্রাহ্ধণী টাদের শোভায় মোহিত হইয়। 
পক্ষধরকে চন্দ্র দেখিতে বলায় তিনি বলিলেন *'আমি এখন ভূতলে যে বরঘুনাথ 

চন্দ্রেদয় হইয়াছে, তাহার কথাই ভাবিতেছি; এমন অদ্ভুত ধীমান্ ছাত্র আর 

দেখি নাই।”, গুরুর মুখে নিজের অত্যধিক প্রশংসা শুনিয়া অনুতপ্ত রঘুনাথ 



৬৪ মধ্যযুগে বাঙলা ৷ 

যাহাকে “কে। ভবানেকলোচন” বলিয়া বিদ্রপ করার উদ্ভট শ্লোক 

প্রণীত হইয়াছে, সেই এক লোচন যুবক পরে নিজ অলোক সামান্য 

প্রতিভায় লোকলোচনের আনন্দ বর্ধন করিয়া “কাণভট্ট শিরোমণি? নামে 

নদীয়ার তথা বঙ্গভূমির মুখ উজ্জল করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন । 
কথিত আছে, রঘুনাথ মিথিলায় গুরুর নিকট বুদ্ধি কৌশল দেখাইয়া 
প্রবেশিক। পরীক্ষা বার ছাত্র মধ্যে মনোনীত হন। পক্ষধর অত্যল 

কালেই ছাত্রের কুশাগ্র বুদ্ধি ও তর্ক কৌশল দেখিয়া তাহার প্রতি 

সমধিক অন্ুরক্ত হইলেন। মিশ্র মহাশয় তখন “সামান্য লক্ষণ” নামক 

ন্টায়গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই বিষয়ে নবাগত ছাব্রকে পুর্বপক্ষ 

করিতে আজ্ঞা দিতেন এবং উভয়ের যুক্তি তর্কে যে সিদ্ধান্ত স্থিগীকৃত 

হইত তাহাই এ গ্রন্থে স্থান পাইয়়াছিল । এই বিষয়েও উদ্ভট কবিতায় 
মহোপাধ্যায়ের মুখে কাণ' শব্দ যোজন করিয়া কবিতাকার কোন 

কোন ব্যক্তি আনন্দ লাভ করিয়াছেন। যাঁহ। হউক, পক্ষধরের পাদমূলে 
'অন্ব্র অপ্রাপ্য স্ায়ের গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া উপাধি ও গুরুর আশীর্বাদ 

লাভ করিয়া “রঘুষণি' দেশে ফিবিলেন। তাহার অপ্রভিম প্রতিভা 
সমন্লিত বিচারশক্তি এবং নব নব উদ্ভাবনের কথা শিক্ষার্থার মুখে 

সর্বত্র প্রচারিত হইলে মিথিলার যশহশ্রী ক্রমে মলিন হইল । নান! 
দিগ্দেশ হইতে ন্যায়ের ছাত্র নবদ্বীপের চতুষ্পানীতে আসিতে লাগিল; 
তখনই নবদ্বীপে নব্য স্ঠায়ের সারস্বত মন্দির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইল । মহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি বিরচিত “চিস্তামণি 
দ্বীধিতি' 'প্রামাণ্যবাদ” “বুযুৎ্পত্তিবাদ' প্রভৃতি গ্রস্থগুলি গৌড়ভনের 

সর্বপ্রধান গৌরব এবং চারিশত ব বর্ষ ধরিয়া এই গৌরব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । 
পপ সপ সপ ও সপ পা জন, ৮৯ শত ৮১ নি 

তৎঞ্চণাৎ ত্রনান করিয়া উঠলে মিশ্র ম মহাশয় বাহিরে আিলেদ | র্ঘুনাগ পদতলে 

পড়িয্লা সব কথা স্বীকার করিলেন, ইত্যাদি । 

রর পপি ৮ ওনার পদ চন 



সেকালের নবদীপ। ৬৫ 

হিন্দু ন্যায়ের কীত্তিস্তস্ত উক্ত গ্রন্থগুলি নদীয়াকে নব্য স্তায়ে ভারতের 
মধ্যে প্রধান আসন দিয়াছে । বর্তমানে বৈজ্ঞানিক লঙজিকৃতক্ত 

পণ্ডিতম্মণ্য কোন কোন বাঙ্গালী এই সমস্ত নৈয়ায়্িক গবেষণার কণা 

মাত্র সন্ধান ন! জানিয়াও “তাল পড়িয়। টিপকরিল নাটিপ করিয়া 

তাঁল পড়িল" 'পাত্রাধার তৈল ন! তৈলাধার পাত্র” ইহাতেই. ন্ঠায়ের 

বদ্য। পর্যযবদপিত হইয়াছে ধরিয়। লইয়া গ্তায়ের কচকচিঃকে নাকচ 

করিতে চান। তাহারা মনে ভাবেন, ম্যায় কেবল ০[1.09210-_তাহাও, 

সেকেলে! শিরোমণির পুত্র রামভদ্রও নব্য স্ায়ের কয়েকখানি 
প্রামাণিক টীক] প্রণয়ন করেন। পরবর্তী গদ্াধর ও জগদীশ প্রভৃতির 

টীক! প্রচারে নবদ্বীপের শ্তায়ের প্রভাব আরও বর্দিত হয়। অবশ্য 

এই সকলের দ্বারা কচকচির সৃষ্টি হইতেছিল (১১)। এখনও ভারতের 
নান স্থান হইতে স্তাক্ শিক্ষার্থী অনেক ছাত্র পাঠ শেষের নিমিত্ত নবদ্বীপে 

আপয়া থাকেন। এখনও নদের পাক] টোলের খ্যাতি পাকাই 
আছে। 

নবদ্বীপের এই নব শভ্ুযুদ্দয়ের সমকালে স্মথতিশাস্ত্রেরও অভূতপূর্ব 
উন্নতি হইয়াছিল। স্থবিধ্যাত স্মার্ভ রঘুনন্দনও চৈতন্য এবং রঘুনাথের 

সমসামস্ত্িক | তাহার পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়ার অন্ততম 

স্মার্ত অধ্যাপক ছিলেন। সময় প্রদ্দীপ ই'হারই রচিত। রথুনন্দনের 
জ্যোতিস্তন্ত্ে “নবা্ই মাত্রাহীনেন শকান্ধাঙ্কেন পুরিত।” বচনে ১৪৮৯ 
শক পাওয়। যায়। শ্রগৌরাঙ্গের আবির্ভীব ১৪০৭ শকে; সুতরাং 
রদ্থুনন্দন তাহা! অপেক্ষ। কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্ত রঘুনাথ 

(১১.) গরদাধরের টীকা! মুখে 'অভিবন্ধ্মুস্ঃ-সমাদরাৎ, পদপক্ষজযুগং পুরদ্ধিবঃ। 
বিবূপোতি গদাধরঃ সুধীরিতি ছুর্বেধোধগিরং শিয়োষণেঃ ৪” কথায় পরবর্তী পণ্ডিতদের 

. বুদ্ধির অভাব সুম্প্ট। 
& 



৬৬ মধ্যযুগে বালা । 

শিরোমণি রঘুনন্দনের প্রতিষ্ঠা লাভের সময়েও বর্তমান ছিলেন। 
শ্রীচৈতন্ত গোপালভট্ট নামক দাক্ষিণাত্যবাসী ভক্ত ব্রাঙ্গণকে সঙ্গে 

আনেন; ইনিই পরে “ভগবন্তক্তি” বা 'হরিতক্তি বিলাস” নামক প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ রচন! শেষ করেন (১২)। রঘুনন্দন হরিতক্তি বিলাসের বচনও 
উদ্ধত করিয়াছেন । গোপাল ভট্রের এই গ্রন্থ এবং মহাপ্রাজ্জ সনাতন 

গোস্বামী ও তাহার ভ্রাতা মহাকবি রূপের গ্রস্থাদিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সমাজের বিধিব্যবস্থা নিরূপিত হইগ্লাছে। ন্মার্ত ভট্টাচার্যের লেখনী 

ধারণের পূর্বে বঙ্গীয় সমাজের ছুর্দশার দিন ; মুসলমান সংঘর্ষে, বিপ্লবে 
ও অনাচারে দেশ উপদ্রত। হোসেন শা তখনও রাজাসন গ্রহণ 

করেন নাই। বাঙ্গালী হিন্দুর আচার ব্যবহার, ধর্ম কর্ম নানা পূর্ধবর্তা 

কারণ পরম্পরায় দুষিত্ত হুইয়৷ পড়িয়াছিল। রতুনন্দন স্মৃতি শাস্ত্রের 

সময়োচিত সামঞ্জন্ত বিধান করিয়া সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের প্রয়োজন 
উপলব্ধি করিলেন। হিন্দু ধর্মশান্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান; সমগ্র 

স্বৃতিশান্ত্র মন্থন করিয়া অগাধ পাণিত্য ও সুঙ্ষদর্শিতার সহিত পূর্ব 
মতের গুন বা৷ স্থাপন দ্বার। তিনি উক্ত বিশৃঙ্খল। বিদুবিত করিবার 
উপায় নির্ধারণ করিলেন। “মলিন্নচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধি 
নির্ণয়ে” ইত্যাদি ২৮টি বিষয় লইয়া তাহার সুপ্রসিদ্ধ 'অষ্টাবিংশতি 
তত্ব' মহাগ্রন্থ বিরচিত হুইয়াছিল। একালের ধৃষ্ট ব্যক্তির উল্লিখিত 
'ষ্টছু/য় মলিম্নচে”র সঙ্গেই সুপরিচিত আমরা অনেকে তীহাঁর এই 

সমস্ত তত্বের কথার তত্ব না লইয়াই তাহার উপর খড়গহস্ভ। তাই 
কালবশে সর্বথ পুর্বস্থতির বিরোধী বঙ্গীয় পুঙ্গব বর্গের উদ্দাম 
আস্ফালনে মহামহোপাধ্যায় ক্মার্ভ ভট্টাচার্য আজ তথাকথিত বঙ্গীয় 

(.. (১২) কেহ কেহ এই গ্রন্থের অধিকাংশ সনাতন গোস্বামী রচিত বলেন। 
ইবফব শাস্ত্র বলির) বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভরের নামে ইহ প্রচারিত হয়। 



নর 

সেকালের নবনীপ। ৬৭ 

বিঘৎ সমাজে হতাদর! চারিশত বর্ষ যাবৎ বঙ্গীয় সমাজ ঘাহার ব্যবস্থা 
মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতেছে, তাহাকে “মুখস্ত চোটাৎ হুঠাইয়! 

দিবার সাধ্য কাহারও নাই। বঘুনন্দনের স্তি সমাজকে বাঁধিয়া 
রাখিয়়াছে বলিয়াই নান বিপ্লবে বাঙ্গালী হিন্দুর হিন্দুত্ব বর্তমান আছে। 

যাহার! মনু প্রভৃতিকেই কর্্মনাশায় টানিয়া ফেলিতে উদ্যত, তাহাদের 

কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ হিন্দু্মার্ত ভট্রাচার্য্ের নিকট সবিশেষ খণী। 

সেকালের প্রয়োজন মত সমাজসংস্কারই রঘুনন্দনের প্রধান কীন্তি। 
কালোচিত ব্যবহার বঙ্গায় রাখিয়! মিটমাট করাই তাহার উদ্দেপ্ত ছিল। 
হিন্দুর আচার সন্বন্ধেও তিনি অনেক প্রাচীন মত খণ্ডন করিয়া স্বমত, 

স্থাপন করিয়াছেন । রাট়ে সিদ্ধ চাউল এবং বঙ্গে মস্ুরের প্রচলন দেখিয়া 

হিন্দুর পক্ষে সিদ্ধ চাউল এবং মন্থর প্রভৃতি ভোজনের ব্যবস্থা তিনিই 

করিয়। গিয়াছেন। উদ্বাহতন্বে গুণবান্ পাত্র না পাইলে কন্ত। বড় 
করিয়া! রাখার মন্ুর ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছেন। স্মৃতি শাস্ের ভিতর 

দ্বিয়াই গভীর গবেষণার ফলে তিনি যে সমাব্র সংস্কারের চেষ্টা করিয়া- 
ছেন, তাহাতে তীহার বিচার নৈপুণ্য কত প্রথর, তাহার ব্যবস্থা কত 
সুযুক্তিসঙ্গত, তাহার আলোচনা! অল্প লোকেই করিতে সমর্থ। একালে 
সামান্ত ইংরেজী লেখাপড়ার জ্ঞানে অহংমুখ ব্যক্তি বিষয়টি তলাইয়া 
ন! দেখিয়। সমালোচনায় সিদ্বহস্ত। ন্মার্ত ভট্টাচার্যের কৃত বিধবার 
একাদশী ব্যবস্থাই অধুন। বেশী নাড়৷ চাড়া হয়; অনেক হঠাৎ পণ্ডিত 
বলিয়৷ বসেন, ম্মার্ত রঘুনন্দন একাদশীতে বিধবার অনুকল্প ব্যবস্থা! না 
করিয়। বড়ই কঠোর নিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু ইহা একটি প্রকাণ্ড 
ভ্রম । রঘুনন্দন বিধবার অনুকল্প বিষয়ে বিধি বা নিষেধ কিছুই বলেন 
নাই। বঘুনন্দনের অসামান্ত ধীশক্তি ও শান্জ্ঞান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের 
বড়ই গৌরবের বস্ত। তীহার সমসাময়িক পগ্ডিত লোকেও তীহার 



৬৮ মধ্যযুগে বাঙ্গলা । 

সিদ্ধান্ত সসন্ত্রমে গ্রহণ করিয়াছেন (১৩)। “হরির্ধৈক; পুরুষোস্তম 
স্বতঃ” এই মহাকবি বাক্যের অন্বর্থ *ন্মার্ভ তটটাচার্যেযর” বাবস্থা সমাজ 
এখনও নতশিরে গ্রহণ করে । 

(১৩) গল্প আছে ষে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া আহ্িকের সময় স্মার্ত ভট্টাচার্ষ্যের 
একদিন কাছা খুলিয়া যাঁয়। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও তাহ 

দেখিয়া কাছা খুলিয়া তর্পণ আরন্ত করেন। কি জানি, শাস্ছে যদি ব্যবস্থাই 

+থ্কে? কেহ কেহ এ গল্পটি পল্লবিত করিয়া! সেদিন ঘাটের সকল ভট্রাচার্ধ্যকেই 

কাছা খোলাইয়াছেন। রঘুনন্দনের সমকালেই তাহার অসাধারণ পাঙিতা এক 

বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বিদেশেও তাহার খ্যাতি শীঘ্র প্রচারিত 
হইয়াছিল, এই কথার প্রমাণে বলা হয়ে তিনি গয়াঘ় পিতৃক্কত্য করিতে গেলে 

পাণডার। তাহার নিকট অধিক অর্থ চাহিলে তিনি 'ক্রোশব্যাগী গয়াক্ষেত্র” এই বচন 

উদ্ধত করিয়া মাঠে পিগুদানের উদ্যোগ করেন। তখন পাও মহাশয়ের! শুনিলেন, 
এই স্মার্ত ভট্টাচার্যা, তবে ত.নকলে অতঃপর বাহিরেই পিও দিবে, অতএব 
তাহার শ্রীঃরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা, ইতি-_ 
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চতন্য | 

এখন নবদ্বীপের গৌরব শ্রীগৌরাঙ্গের মহনীয় চরিতের ঁতিহাসিক 
ভাগ কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! যাইতেছে । পূর্বেই উল্লেখ করা! গিয়াছে 
কাহার. পিত। জগন্নাথ মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাঙ্গণ ) তিনি তাহার 
শুর নীলাম্বর চক্রবর্তী ও হন্তান্ত স্বজনবর্গসহ ছূর্ভিক্ষ ও মহামারীর 
জন্য শ্রীহট্র ত্যাগ করিয়া নবদ্ীপে আসিয়। বাস করেন। জগন্নাথের 
নবদ্বীপ আগযন কালে নদীয়া পণ্ডিতের অভাব ছিল ন1; কিন্তু 
সাধারণ হিন্দু সমাজ পূর্ব শতাব্দের অন্ুরূপই ছিল। ১৪৯৭ শকাঁকের 
ফাল্তনী পূর্ণিমার রাত্রিতে গৌরাঙ্গের জন্ম। তখন গ্রহণ জন্য নদীয়! 
নগরে কীর্তন চলিতেছিল, যেন নাম কীর্ভন সঙ্গে লইয়াই তাহার 
আবির্ভাব । দশম গর্ভজাত এই পুত্রকে মাত! নিমাই বলিয়৷ ডাকিতেন! 
প্রথম আটটি সন্তান শৈশবে মৃত ; এই শেষটির তিক্ত নামে যেন বমের 

অরুচি হয় এই অভিপ্রায়। তাহার প্রকৃত নাম বিশ্বস্তর। নবম গর্ভের 
বালক বিশ্বর্ূপ ষোড়শ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সঙ্্যাসী হইয়া- 
ছিলেন। বিশ্বস্তরের সুন্দর গৌরবর্ণ দেহের জন্ প্রতিবেশীরা গৌরাঙ্গ 
বলিত। নবম বর্ষ বয়সে গৌরাঙ্গের উপনয়ন হয় এবং একাদশ বৎসরে 
পিতৃবিয়োগ হয় । নিমাই বাল্যে বড় ছষ্ট ছিলেন। এই ছুরস্ত বালকের, 

কুকীত্তি তক্ত বৈষ্ণব কবির লীল! ভাবে লইয়াছেন। যোড়শ বর্ধ বয়সে 
তাহার পাঠ বন্ধ হয়, তৎপূর্কেই প্রতিবেশী বন্পভাচার্ধের সুন্দরী কন্তা 
লঙ্গী দেবীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। জয়ানন্দ রচিত 
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, চৈতগ্তমঙ্গলে গৌরাঙ্গের অর্থেপার্জন জন্য পূর্ববঙ্গে যাওয়ার কথা 
আছে; কিন্তু প্রামাণিক বৈষ্ঞব গ্রন্থকারগণ টোল করিয়া নদীয়াতেই 
প্রথম অবধি বাসের কথা বলেন । এই সময়ে দাম্ভিক নিমাই পণ্ডিত 
যাহাকে তাহাকে তর্কে আহ্বান করিতেন। সর্পদংশনে লক্ষমীদেব'র 

মৃত্যু হইলে নদীয্বাবাসী সনাতন পণ্ডিত তাহার কন্যা বিষ্ুপ্রিয়াকে 
শ্রীগৌরাঙ্গে সমর্পণ করেন। কিয়ৎকাল নিজ ব্যাকরণের টোলে 
খ্যাতিলাভের পরে নিমাই পণ্ডিত পিতৃপিগুদানের নিমিত্ত গয়! গমন 

করেন। গয়াকার্য শেষের সময়ে তথায় সাধকবর ঈশ্বর পুরীর সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়। পুরী তাহাকে দীক্ষা মন্ত্র দেন। গুরুর মন্ত্র 

গ্রভাবেই হউক ব৷ গদাধরের পাপন দর্শনেই হউক, এই সময় হইতে 
তাহার ভাবাস্তর হয়; সঙ্গীরা বহু যত্বে তাহাকে বাটা ফিরাইয়া 
আনেন (১) এই অবধি তিনি হরিভক্ত হইয়া টোলে বসিয়া সব কথা 

কৃষ্ণপক্ষে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, সুতরাং শীঘ্রই ব্যাকরণের টোলেরও 
কষ্ঃপ্রাপ্তি ঘটে। 

এই সময়ে নদীয়াবাসী শ্রীবাস নামে হরিভক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির 
গৃহে কয়েকজন ভক্ত লোক মিলিয়া হরিগুণ গান হইত। গৌরাঙ্গের 
সহপাঠী সুগ্রায়ক যুকুন্দ সেই দলে সময়ে সময়ে যোগ দ্িতেন। 
মুকুন্দের সহিত গৌরাঙ্গ এ হরিসভায় মিশিলেন, তাহার অপূর্ব্ব 
তক্তিভাবে এই ক্ষুদ্র হরিসভার সকলেই অনুপ্রাণিত হইলেন। 
শাস্তিপুরনিবাসী লদীক্লাপ্রবাঁনী ভগবত্তক্ত পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য্য এই 
সভার নেতা ছিলেন। তিনি এই অবধি গৌরাঙ্গের উত্তরসাধক হইলেন। 
কিছুদ্দিন পরে বীরভূমির একচাঁকা : গ্রামবাসী ব্রাঙ্গণকুমার অবধৃত 
নিত্যানন্দ নদীয়ায় আসিয়! হুহাঁদের সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে 

(১). টৈতন্তভাগবত। অল্তান্য ভক্তের গ্রন্থে অনেক অবান্তর কথা আছে । - 
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হরিগুণ কীর্ভনানন্দে ইহার] সকলে নদীয়! নগরী মাতাইয়। তুলিলেন। 
কীর্তনকালে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্নাদ প্রবল ও বাহৃজ্ঞান তিরোহিত 
হইত। অদ্বৈত, নিতাই, শ্রীরাম, মুকুন্দ, যুর্রারী, গদাধর, হরিদাস, 
দামোদর প্রসৃতিকে লইয়া তিনি হরিনাম কীর্তন নূতন ভাবে স্থষ্টি 
করিলেন । শ্রীবাস অঙ্গনে ভাগবতাদি পাঠের পরে সন্কীর্তনে ইহাদের 
তাব দেখিয়া অনেকে ভক্তের দলে মিশিল ; ছুই চারিজন পাষণ্ড লোকে 

প্রতিকূল আচরণ এবং অত্যাচারও করিতে লাগিল। সন্ধায় নগর 

সন্কীর্ভনে লোক মাতাইয়৷ প্রতিদিন তক্তদলের উল্লাস ছুই চারিজনের 

অসহা হইল। কেহ কেহ শ্রীবাসের দ্বারে কালীপুজার ভ্রব্যস্বরূপ 
মগ্চ মাংসাদি ফেলাইতে লাগিল। পাষগুদলের মধ্যে জগাই মাধাই 

নামে ছই ছুবৃত্ত ব্রাহ্গণকুমার ছিল। তাহারা জমিদারের পুত্র, খুড়তুতো। 
ভাই--প্রকৃত নাম জগন্নাথ ও মাধব । মাধাই একদিন মদ খাইয়! 

এক কলসীর কাণ! তুলিয়৷ লইয়৷ কার্তনানন্দে মত্ত নিত্যানন্দের 
মাথায় এমন নিদারুণ আঘাত করিল যে তাহার মস্তকের এক দিক্ 

কাটিয়া গিয়। রক্ত পড়িতে লাগিল । নিতাই নিদারুণ আঘাত পাইয়াও 
প্রেমোন্ত্ত হৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলে মঞ্দোম্মত্ত মাধাই 
পুনরায় মারিতে উদ্যত হইল। তখন জগাই আসিয়া . মাধাইকে 

: সরাইয়া দরিয়া ভৎপন। করিল। নিতাইএর এই “মেরেছিস্ কলসীর 
কাণা তা বলে কি প্রেম দিব না" বোলে পাষণ্ড জগাই মাধাইএর 

সঙ্গে সঙ্গে অন্ত দর্শকও গলিয়া গেল (২)। নিমাইএর দলের কীর্তন ও 

77) এখন নদীয়ায় মাধাইএর বংশ লোপ হইয়াছে। জগগাইএর বংশ আছে, 
তাহারা “ছ্যাকৃকল! বাড়ী" নামে কথিত এবং হিিররগ শা্ত। জগাই মাধাই 

সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন £-- 

ব্রাহ্মণ হইয়। মগ্ধ গোমাংস ভক্ষণ । 

ডাক! চুরি পরণৃহ দাহ অন্্ক্ষণ। € চৈঃ ভাগবত ) 
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নিত্যানন্দের নর্তন অনেককে নবগোর1র এই প্রেমে মাতোয়ারা করিল। 

লদীয়। নিবাসী শাক্ত ব্রক্ষণুর। এবশ্য এই ?সমুদ্দায় প্রলাপ বলিয়। 

ধরিতেন ; তাহারা ইহা “শচী পিসীর হছরন্ত ছেলের” অন্য এক খেয়াল 

বলিয়া উপহাসই করিতেন। তখন বৈষুবের এই নবভাব হাদিয়। 

উড়াইবারঃজিনিসই ছিল। 
শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবোচ্্বীস ক্রমেই বদ্ধিত হইতে লাগিল; হরিনামে 

বিভোর হুইয়।. সময়ে সময়ে বাহ্জ্ঞান হারাইতেন । এদিকে কীর্তন 

যথারীতি চলিতে লাগিল । কীর্তনের দল একদিন কাজীর বাটী পর্য্যন্ত 
সপ সপন পরান পপ পা 

জয়্ানন্দ বলেন £-_. 
অন্ন যোনি বিচার নাহিক ছই ভাই, 

শ্চান সন্ধ্যা বিবঞ্জিত জগাই মাধাই। 

গোবধ ত্রহ্মবধ স্ত্রীবধ জত জত, 

বলে ছলে গুরুপত্বী হরে শত শত। 

গোমাংস শুকরমাংস করে সুরাপান, 

ধন্ম কথা না শুনে না করে গঙ্গাশ্চান। 

শিশু সব আছাড়িয়! মারে শিলাপাটে 

কত কত গভবতীর কত গর্ভ কাটে। 

উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি মদিরা ভক্ষণে 

_ শ্বর্ণিত লোচন চারু পূর্ণ শক্রাসনে । 

দস্থযগণ সঙ্গে থাকি খরে অগ্পি দেই 

বুকে বাশ দিয়] কারে সর্ব্বন্য নেই। 

লোকমুখে গল্প ক্রমশঃ এইরূপে অতিরঞ্জিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। লোচন 

ছ!সের চৈতন্য মঙ্গলেও “ব্রাহ্মণ বনী গুর্বগনা নাহি এড়ে। ব্রহ্গবধ, গোবধ, স্ত্রী- 

বধ শত শত ।'__ইত্যার্গি, প্রথম মঙ্গলের প্রতিধ্বনি যাত্র। বধ থা ঘরে আগুন 

লাগান সেকালেও বড় সহজসাধ্য ছিল ন1। পরবর্তী ভক্ত কবির! জগাই মাধাই 

কাহিনী আরও বাড়াইয়] তুলিয়াছেন | 



শ্ীচৈতন্য | .. ৭৩ 

ধাওয়া করিল। কাজী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; তিনি এ ভক্তদলের 

সম্মানই করিয়াছিলেন (৩)। এই ভাবে ৩৪ বৎসর নদীয়ায় অতি- 
বাহিত করিবার পরে গৌব্রাঙ্গের সংসারে বিরাগ জন্মিল; ন্নেহময়ী 

জননীর যত্ব, পত্রী বিষ্তপ্রিয়ার প্রেম, কুষ্ণপ্রেমে তন্ময় গৌরাঙগকে আর 
বাধিয়া রাখিতে পারিল না। সন্যাসগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি ১৪৩১ 

শকের (১৫০৯ খৃঃ) উত্তরায়ণের দিন প্রত্যুষে কাহারও.নিকট বিদায় না 
লইয়াই ভাগীরথী পার হইয়া কাটোয়ার দ্রিকে চলিলেন। মাধবেন্ত্ 
পুরীর শিষ্য কাটোয়ায় আশ্রম কেশব ভারতীকে তিনি ইতঃপুর্ধে এক- 

বার নদীয়ায় দেখিয়াছিলেন। প্রদোষে কাটোয়া পৌছিয়৷ 'ভারতী 
ঠাকুরের নিকট সন্নযাসগ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে তিনি প্রথমে নান। 
কথায় ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। ইতিমধ্যে মুকুন্দ নিত্যানন্দ 
গদাধর চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সুহৃদ ও তক্তবর্গ তথায় উপনীত হইলেন। 

তাহার নবীন বয়স, অপরূপ রূপ, ঘরে বৃদ্ধা মাতা ও যুবতী পত্বীর 

কথ। বলিয়! ভারতী বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বস্তরের দৃঢ় পণ 

টলাইতে পারিলেন না। চন্দ্রশেখর আচার্ষে)র প্রতি সন্যাস গ্রহণের 

আয়োজনের ভার পড়িল। শুভ উত্তরায়ণে শ্রীশিখা সমেত চাচড় 

কেশ নাপিতের নয়নাশ্রুর ষোগে মুগ্ডিত হইল (৪)। স্নানান্তে মহামন্ত 

গ্রহণের পর যখন গেরুয়া ও দণ্ড গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাক্গ দণ্ডায়মান 

(৩) তক্ত বৈষ্ণব লেখকগণ এই কাজী দমন ব্যাপার বাড়াইয়। তুলিক়াছেন। 

সেকালে অন্ত কাজীর বাগান ভাঙ্গ। হইলে একটা হলঙ্ুল হইত । কীর্ভনের দল, 

. আনন্দ করিয়াছিল, ইহাই সম্তব। এই কাজী হোসেন শার পূর্ব শিক্ষক মওলান। 

লিরাজুক্ষীন্। নদীয়ার মায়াপুরের দিকে তাহার সমাধি আছে। 

(৪) চৈতগ্ভের মণ্তক মুগ্ডনের 'ভ্ী ক্ষুর” বলিয়া এক পদার্থ আমর কাটোয়ায় 

প্রভুর বাটার নিকটে দেখিয়াছি । তাহার বয়স কিন্তু চারিশত বর্ষ বলিয়া বোধ হয় লা। 
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হইলেন, তখন তাহার গৌর সুঠাম যৌবন কাস্তিযুক্ত মোহনমুস্তি দেখিয়া 
নাগরিকগণ চমতকৃত হইল। দর্শকের হুঃখের অবধি রহিল না। 

তাহার! (€ ) ঞ্ানিত না, এই নবীন মুগ্ডী সন্যাসী ভারতে যুগধশ্ম 
প্রতিষ্ঠী করিয়া অমর হইবেন। সব্যাস গ্রহণের সময় তাহার নাম 

হইল “স্রকষ্ণটচতন্ঠ” ৷ দীক্ষার পরে তিনি বাহ্জ্ঞানশৃগ্ত হইয়া কৃষ্ণ 
উদ্দেশে বৃন্দাবন চলিলাম বলিয়৷ পশ্চিম মুখে যাত্র! করিলেন। 
নিত্যানন্দাদি কয়েক দিন তাহার অনুসরণ করিয়া, ভুলাইয়া বৃন্দাবনের 

পথ বলিয়া! শাস্তিপুরের অপর পারে লইয়া গেলেন। তখন শ্রীচৈতন্ 
শাস্তিপুরে অট্যত আচার্সেযের গৃহে অতিথি হইলেন। ভক্তবন্দ 

নদীয়া হইতে তাহাকে দেখিতে শাস্তিপুরে আসিলেন; সঙ্গে শচী 
মাতাকেও আন! হইল। অতঃপর কীর্ভনানন্দে কঞ্ণপ্রেম-প্রবাহে 
শাস্তিপুর “ডুবু ডুবু” হইল। কয়েক. দিন শান্তিপুরে বাসের পরে 
মাতা ও অন্যের নিকট বিদায় লইয়া চৈতন্য নীলাচল ( পুরী) যাত্রা! 
করিলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর, গোবিন্দ, ব্রগ্গানন্দ ও জগদানন্দ 

পণ্ডিত সঙ্গী হইলেন। 
ছত্রতোগে অন্ভুলিঙগ শিব দর্শন করিয়া গ্রামাধিকারী রামচন্দ্র 

খানের আনুকুল্যে আনীত নৌকায় উঠিয়। তাহার! সুন্দরবনের পশ্চিম- 
ভাগ ধরিয়! যাত্রা করিলেন ; 

(৫) শ্রীনিবাস আচার্ধের পিত। চাখন্দী গ্রামবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য চৈতন্তের 
সন্ন্যাস ব্যাপার দৃষ্টে এতই ব্যথিত ও আত্মস্থারা হুইযাছিলেন যে তিনি কয়েক দিন 

যাবৎ কেবল 'চৈতন্া' চৈতগ্ঠ' করিয়া নিজের চৈতন্য হারাইতে বসিয়া ছিলেখ। 

দর্শকদের. .মধ্যে জীখগ্ডবাসী .নরহন্সি সরকার ঠাকুর ছিলেন; তিনি সেই অবধি 

ইৈতন্ত পরিচর হন। কেহ কেহ বলেন, রি নদীয়ায় পাঠে সময় দিগচাা 

সহচর. ছিলেন । | 
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যেখানে কুলেতে উঠিলে বাঁথে লইয়া! পলায়। 

জলেতে পড়িলে কুস্তিরেতে ধ'রে খায় ॥ (চৈঃ ভাঃ) 

ক্রমে সুন্দরবন পার হইয়া “উৎ্কলের দেশে” শ্রীগ্রয়াগ ঘাটে 
উত্তীর্ণ হইলেন। এখানে গঙ্গাঘাট নামক ঘাটও ছিল এবং *যুধিতির 

স্থাপিত মহেশ তথি আছে” (ইহা কি তমোলুক 1)। যাজপুর 
পার হইয়া সন্ন্যাসীর দল ক্রমে পুরীর নিকটবর্তী হইলেন। কপোতে- 
শ্বরের নিকটবর্তী স্থানে ভার্গী নদী পারের সময় নিত্যানন্দ চৈতন্যের 

সন্ন্যাসদও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া! দ্রিলেন ? তদবধি এ স্থানের নাম “গুতা? 

হইল। প্রভু স্থান হইতে কপট ক্রোধ করিয়া! অন্তের সঙ্গ ছাড়িয়! 
চলিলেন। কমলপুর হইতে জগন্নাথ দেউল দেখিয়া শ্রীচৈতন্তের 
প্রেমাবেশ হইল । পুরী প্রবেশ করিয়! দর্শনকালে শ্রীমুত্তি আলিঙ্গিতে 
গিয়া ভাবাবেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই স্থানে সার্বভৌম, 
ভট্টাচার্যের সহিত সাক্ষাৎ এবং ভূত্যগণের তাড়াইবার চেষ্টা! চৈতন্ত- 
ঢচরিতাঁমৃত-উদ্ধত করিয়া! দেখাইতেছি £-_ 

দৈবে সার্বভৌম তাঁকে করে দরশন । 

পড়িছা মারিতে তিণহ কৈল নিবারণ ॥ 

প্রভুপ্ন সোন্দ্ধ্য আর প্রেমের বিকার । 

দেখি সার্বভৌমে হইল বিস্ময় অপার ॥ 
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে ভোগের কাল হৈল। 

সার্বভৌম মনে তবে উপায় চিত্তিল | 

শিষ্য পড়িছ! ছারা নিল বহাইয়!। 

ঘরে আনি পবিজ্রস্থ'নে রাখে শোয়াইয়া ॥ 

রুষনাস কবিরাজ মহাশয়ের কথিত “বদি ভট্টাচার্য মনে করেন 
বিচার । এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্বিক বিকার”--ইহা “সদ্দীপ্ত সাত্বিক 

: প্রলয়” বা 'অধিরঢ় ভাব ইত্যাদি চিন্তার কথা নাহয় বৃদ্ধ কবিরাজের 



৭৬ ... মধাযুগে বাজলা। 

নিজের চিন্তাই ধরিয়৷ লইলাম। তৎপরে সার্বতৌম পুনরায় মন্দিরে 
আসিয়। নিত্যানন্দাদির সাক্ষাৎ পাইলেন। তাহার ভগিনীপতি নদীয়া- 
বাসী বিশারদের জামাত! গোপীনাথ আচার্য্য মুকুন্দকে চিনিতেন । 
তাঁহার সহিত মুকুন্দের কথোপকথনে সব কথা প্রকাশিত হইলে তিনি 

উহ্বাদ্রিগকে সঙ্গে লইয়া! অচৈতন্য চৈতন্ঠের নিকট সার্বভৌম আলয়ে 

গেলেন। নামসংকীর্তনে তৃতীয় প্রহরে প্রভুর চেতন হইলে “আনন্দে 
সার্বতৌম তার লইলে পদধূলি।” ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, গৌরাঙ্গ 
নিমাই পণ্ডিত সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন না; সন্যাসীর প্রতি ভক্তি 

জ্ঞানবাদীকে এত আত্মহার করিতে পারে এমন মনে হয় না। 

ইহার পরে গোপীনাথ আচার্ষ্যর নিকট “কাহা। পূর্বাশ্রম” জিজ্ঞাসায় ইনি 
নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ও নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র, এই 
পরিচয় পাইয়া সার্বভৌম বলেন, নীলাম্বর “বিশারদের সমাধ্যায়ী 

এই তার খ্যাতি। মিশ্র পুরন্দর তার মান্য হেনজানি। পিতার 

সন্বন্ধে দোহা পূজ্য করি মানি ॥” এই বলিয়1__ 
নদীয়। সম্বন্ধে সার্বভৌম হৃষ্ট হৈলা। 

প্রীত হঞ গোসাক্রিরে কহিতে লাগিল। ॥ 

সহজেই পৃজ্য তুমি আরেত সন্ন্যাস। 

অতএব হঙ তোমার আমি নিজ দাস। 

ইত্যাদি কবিরাজ উক্তি গগ্যময় পাঠক সহজে মানিয়। লইবেনা । 

“শুনি মহাপ্রস্ু কৈল শ্রীবিষ্ণ ল্মরণ। 

ভট্টাচার্য কছে কিছু বিনয় বচন || 
তুমি জগদৃগুরু সর্ববলোক হিতকর্তা | 

বেদান্ত পড়াও সর্বলোক উপকর্ত। ॥ 

আমি বালক সন্ন্যাসী ভালখন্দ নাহি জানি। 
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি ॥” 



শ্রীচৈতন্যয ণণ৭ 

এই কথায়ও সার্ধভৌমের সহিত চৈতন্তের পূর্ব পরিচয় প্রমাণ হয় 
না.। পরে বেদাস্তপাঠ এবং তদ্বিষয়ের তর্ক যাহ! দার্শনিক কৃষ্ণদাস কবি- 
রাজ বর্ণন৷ করিয়াছেন, সে সকল শুনা কথার উপরে তাহার নিজের 
পাণ্ডিত্যের যোগ মাত্র। অবশ্, শুষ্ক মায়াবাদী বৃদ্ধ সার্বভৌমকে 
তক্তিমার্গে প্রণোদিত করার উপাখ্যান সকলেই বিশ্বাস করিতে পারেন। 

? প্রেম ভক্তিতে জগৎ প্লাবিত করা ধীহার আবির্ভাবের মধুময় ফল, 

তাহার দ্বারা এ কার্য সহজসাধা। 
এইরূপে প্রেমানন্দে ছুই যাস কাল নীলাচলে লীল৷ প্রকাশ করিয়! 

শ্রীচৈতন্ত দাক্ষিণাত্যে. তীর্থ ভ্রমণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । 
একাকী যাওয়াই তাহার অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু সকলের অনুরোধে 

“কুষ্দাপ নামে সরল ব্রাঙ্গণকে” (৬) সঙ্গে করিয়া বৈশাখের প্রথমে 
দক্ষিণে চলিলেন। বিশ্বরূপ সন্্যাসী হইয়া দক্ষিণাপথে গিয়াছেন ; 
তাহার অন্বেষণ করা অন্যতম উদ্দোশ্ত ছিল। নাম বিলাইতে বিলাইতে 
শ্রীচৈতন্ত দক্ষিণে চলিলেন 3 “শক্তি সঞ্চারিয়া” শত শত লোককে বৈষ্ণব 

করিলেন । যার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করেন ০সই ধন্য হয়। কুর্মস্থানে 

(৬) চৈ: চরিতামৃত__মধ্য, ৭ পঃ। গোবিন্দ দাসের কড়চা | নামে এক পুস্তক 
প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব শাস্তিপুরের ৩জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় প্রকাশিত 

করেন। প্রকাশ কালে এই পু'থির বিষয়ে অনেক সন্দেহের কথ! উঠিয়াছিল। 

সহজভাবে বর্ণন! দেওয়া থাকিলেও ইহার ভাষায় নবীনত্ের গন্ধ সুস্পষ্ট । একস্থানে 

মুণ্ডী সন্ন্যাসী শচৈতন্যের 'খসিল জটার ভার” ও আছে। গ্রন্থভাগে সেই জন্য 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশগ্রের বর্ন! প্রধানতঃ অবলম্বন করা হইল | ঈশ্বর পূর্ব 

ভৃত্য গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ হইতে কিয্পিবার পরে পুরীতে আসিগ্া স্বাহ1র 
সেবরি নিধুক্ত হয় ॥ 'আগপন শ্রীঞ্গ সেবা! দিল অধিকার | কড়চায় দাক্ষিণটত্য 
ভ্রমণে জীচৈতন্যের সঙ্গে গিয়া গোবিনা কর্মকার যাহা দেখিয়াছিল, তাহ! লিপিবদ্ধ 

আছে। 



৭৮ মধ্যযুগে বাজল!। 

“বাসুদেব নামে এক দ্বিজ মহাশয়, সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ তাতে কীড়াময়' 

-শ্রীচৈতন্টের আলিঙ্গনে রোগমুক্ত হইয়া কুষ্চনাম প্রচাত্ন করিতে 
লাগিলেন। অতঃপর “জিয়ড় হৃসিংহ ক্ষেত্র' (ভিজিগাঁপটনের নিকট 

সিংহাচল 1) দর্শন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া! গোদাবরী তীরে উড়িস্যা- 
রাজের মন্ত্রী পরম ভাগবত রসিক প্রবর রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন । 
“নুর্যযশত সম কান্তি অরুণ বলন। শ্ুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন ॥”, 
দেখিয়া রামানন্দ চমত্কৃত হইলেন। আলিঙ্গনের পরে রামানন্দ 
বলিলেন “রাজসেবী বিষয়ী শ্দ্রাধম আমি তোমার স্পর্শে পবিজ্র 

হইলাম! শ্রীচৈতন্ত বলিলেন “তুমি মহাভাগবতোত্তম ; অন্যের কি 
কথ আমি মায়াবাদী সন্াসী। আমিই তোমার স্পর্শে রুষ্ণপ্রেমে 

ভাসি।” এইরূপে উভয়ের বিনয় সম্বর্ধনা হইল। রামানন্দ সম্ভাধণে 
“এহে। বাহ আগে কহ আর, এহ হয় আগে কহ আর+” বলিয়া বলিয়া 

প্ডিত কবিরাজ মহাশক্ন রায়ের মুখে যে ক্রমোচ্চ প্রেম ভক্তি স্তরের 
অবতারণ| করিয়াছেন, তাহা মনোহর হইলেও বর্তমান গ্রন্থের বিষয় 
নহে। কৃষ্ণলীল! রস প্রচারে কবিশেখর রায় রামানন্দ শ্রচৈতন্ঠের 

অন্ততম প্রধান সহায়; তাহার জগন্নাথ বল্পভ নাটক গৌরাঙ্গের অতি 
প্রিয় বস্ত ছিল। “অরসজ্ঞ কাক চুষে জান নিম্ব ফলে। রসুজ্ঞ কোকিল 

খায় প্ররেমাআমুকুলে” । অরসিক আমর! প্রভুর বাছিরের বিবরণ 

লইগ্লাই বিত্রত। রসাল রসের আন্বাদ না লইয়া «কোন্ ভালের আম” 
তাহারই সন্ধানে ব্যাপৃত ! 

রাজমহেস্্রী অঞ্চল হইতে শ্াচৈতন্ ক্রমশঃ মন্নিকার্জুন, পিদ্ধিবট ( 
০০০ ০02র০  সপপস পপ পতল 

(৭) গ্বোবিনদের কড়চায়- সিদ্ধবটে এক ধনবান নাগর লক্ষ্মীবাই ও সত্যবালা 

“নীস্ষী ছুই বেষ্টা লইয়া! আসিয়া শ্রীচৈতগ্যাকে পরীক্ষা করিয়াছিল । বেছটে অস্ৈতবাদী 

র/বানন্া শিষ্য হইয়াছিলেন। 



শ্রীচৈতন্য ৭৯ 

হ্কন্দক্ষেব্র, বৃদ্ধকাশ্থী, ক্রিপদী ত্রিমল্প বেক্কটাচল প্রভৃতি দর্শন করিয়া 
চলিলেন। বেক্কটে দম্থয পন্থভীলের সদলে বৈষ্ণব হওয়ার কথ! গোবিন্দের 
কড়চায় আছে। পথে তার্কিক মীমাংসক বৌদ্ধ প্রস্থৃতি লানা মতের 
খণ্ডন ও ম্বমত স্থাপন চলিল। গোবিন্দের কড়চায় ত্রিমল্লে বৌদ্ধরাজ 
রামগিরি রায় এবং তাকিক ঢুণ্ডীরাম তীর্থ শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। পানা নরসিংহ দর্শন করিয়া শিবকাঁ্টী ও বিষুচকাঞ্ধীতে 
দিন ছুই রহি লোকে কৃষ্ণ ভক্ত তৈল” । বৃদ্ধকাল তীর্থে শ্বেত বরাহ ও 

পীতান্বর শিব ও শিয়ালী তৈরবী (৮) দর্শন করিয়া কাবেরীতীরে 

উপনীত হইলেন। গোপমাজ বেদাবন ও অমৃতলিঙ্গ মহাদেব দর্শন 

করাইয়! কবিরাজ মহাশয় শ্রীচৈতন্ত “সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব 

কলি” লিখয়। আনন্দ অন্থভব করিলেও মনে করিতে হইবে, শৈব 
প্রধান দক্ষিণে কৃষ্ণতক্তির প্রবল প্রচার কিছু শক্ত ব্যাপার। 

“€৫দবস্থানে আমি কৈল বিষু। দরশন । 

শ্রীবৈষবগণ সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥ 

কুস্তকর্ণ কপালের দেখি সরোবর । 

শিবক্ষেত্রে আসি শিব দেখে তেজোবর ॥ 

পাপ নাশনে বিঞ্চ করি দরশন। . 
আরঙ্গক্ষেঅজ তবে কৈল জাগমন ॥ 

কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ। 
কৃতি প্রণতি করি মালিল। কৃতার্থ ॥” 

 শ্ীরঙগক্ষেত্রে বেট ভট্টের গৃহে “চাতুর্মাস্ত” করিতে রহিলেন | 
এখানে ব্রাহ্মণের! “এক এক দিন সবে কৈল! নিমন্ত্রণ, তাহাতেও “কতক 

ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল।, জীরজক্ষেত্রের _ইবঞ্বী_ ভ্জিতে 

(৮)  *গোবিন্দের কড়চায় াইপন্লীতে ( (্রিচিনপন্লী) সিদ্ধেশ্বরী ও শৃগালী 

নাষে. ভৈরবী দর্শন হয়। 



৮০ মধ্যযুগে বাজল! । 

আপ্লুত রসাল মৃত্তিকা! গৌরাঙ্গের প্রেমবন্তায় ভাসিয়া গেল। অতঃপর 
কামকোষ্টা হইয়৷ দক্ষিণ মুর! ( মারা ) দর্শনাস্তর মহেন্্রশৈলে পরশু- 
রামে বন্দনা করিয়া “সেতুবন্ধে আসি কৈল ধন্ুতীর্ঘে সান। রামেশ্বর 

দেখি তাহা করিল! বিশ্রাম।” ইহা হইতে বোধ হয় বর্তম[ন ধন্ু- 
স্কোটির স্থান অপেক্ষা এই ধন্ুতার্থ. পূর্বে রামেশ্বরের নিকটে ছিল। 
রামেশখ্খরে, কুন্দপুরাণে রাবণ মায়াসীতা মাত্র হরণ করিয়াছিলেন--সীত। 

লক্ষ্মী অগরিক্রোড়ে ছিলেন, এই নিগুঢ় তত্ব অবগত হইয়া রাঁযদাস মিশ্রকে. 
জানাইতে পুনরায় মারায় ফিরিয়া পরে দক্ষিণে যাত্রা করিলেন (৯) 
গোবিন্দের কড়চা অনুসারে সেতুবন্ধ হইতে মাধ্বীবন পথে সাতদিন 

ধরিয়া চলিয়া তত্ব কুণ্তী তীর্থে স্নান এবং তথা হইতে তীত্রপর্ণী নদীতীরে 

পৌছিয়৷ মাঘীপুণিমায় তাত্রপর্ণা তীর্থে নান ও একপক্ষ কাঁল তথায় 
বাস হইয়াছিল। চরিতামৃতে পরে-- 

“নয় ভ্রিপদা দেখি বুলে কুতুহলে ॥ 
চিয়ড়তাল। তীর্থে দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ 

তিলকাঞ্চী আমি কৈলা শিব দরশন ॥ 

গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষুঃ মুতি। 

গানাগড়ি তীর্থে সাসি দেখে সীতাপতি ॥ 

(৯) গোবিন্দের কড়চায় কাধেরী স্নানের পরে সমুদ্রতীরে নাগোর নগরে 
গমন এবং সেখান হইতে সাতক্রোশ দূরে তার্পোর যাত্রীর কথা আছে। তথা 
হইতে চণ্ডানু পর্বতের বনাঞ্চল দিয়া পদ্মকো, তীর্থে অষ্টতুজ! ভগবতী দর্শন ; 

অতঃপর ব্রিগাত্রে এক সপ্তাহ বাসের পরে পধ্ধাশ যোজনব্যাপী ঝাড়িবন পার 

হইয়া রঙ্গধামে (শ্রীরঙ্গপটনে ) নরসিংহ মুদ্তি দর্শনাস্তে খষভ খর্ববত ও রামনাথ হইয়া 

রাঁশেস্বর তীর্থে আগমন | কড়চায় শ্ীর্গমের রঙ্গনাথের কথা এবং জীসম্প্রদায়ের 
প্রধান: মেতা বেট ভ্ট্ে্ন কথা উল্লেখ ন1 থাকা এক সন্দেহের কৃখা। . কড়চায় 
মারার কথাও লাই। 



শ্রীচৈতন্ত। ৮১ 

চাষতান্থরে আসি দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ 

শ্রীবৈকুষ্ঠে বিষ আমি কৈল দরশন |. 

মলয় পর্বতে কৈল। অগন্তা বন্দন ॥ 

কন্তা কুষারী তাহ কৈলা দরশন 

আমলী তলাতে রাম দেখে গৌর হরি। 

মল্লার দেশেতে আইলা যথা ভট্টমারী॥ 

তমাল কাত্তিক দেখি আইল বেতাপাণি। 

রঘুন[থ দেখি তাহ1 বঞ্চিল৷ রজনা ॥ 

এখানে শ্রীচৈতন্ভের সঙ্গী রুষ্দাস ব্রাঙ্গণের সহিত ভট্টমারীর 
(বামাচারী ) সাক্ষাৎ হইলে ন্ত্রীধন দেখাঞা তার লোভ জন্মাইল”। 

কামিনী কাঞ্চনের «লাভে কত মহারথির যোগভঙ্গ হইয়াছে, সামান্য 

কষ্ণদাসে “কা কথা”! এখানে ভট্রমারী সকলের নিজের উখিত কৃপাণ 
নিজের “অক্ষে পড়ার” কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই করিলেন ? স্বীয় অন্ুুচরকে 
“€কেশে ধরি লঞ1 করিল। গমন”৮_ ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে 

না। অতঃপর আদিকেশব দে খিয়! প্রেমে আবিষ্ট হইয়। “মহাতক্তগণ 

সহ তাহা গ্রোষ্টা কৈল। ব্রহ্গসংহিতাধ্যায় তাহাই পাইল”। অল্প কথায় 

এ এই সংহিতা বৈষণবশান্ত্রে অপার সিদ্ধান্ত” কহিতেছেঃ অতএব ইহা নব- 

বৈষ্ণব তন্ত্রে বহু মুল্যবান। ইহার পরে অনস্ত পদ্মনাভ দর্শন করিয়া 
পয়োকী আসিয়! দেখে শঙ্কর নারায়ণে। 

সিংহারী মঠ আইল। শক্করাচার্য্য স্থানে ॥ 

মৎস্য তীর্থ দেখি &কল তুঙ্গভত্রায় স্ানে ॥ 

মধব(চীর্ধ্য স্থানে আইল! যাহা তত্ববাদী | (১০) 

উড়,প ক্ষ স্বরূপ দেখি হইলা প্রেমোন্মাদী ॥ 

. তৎপরে ফন্তৃতীর্থ, ত্রিতকুপ বিশালা* পঞ্চাপারা তীর্ঘ ভ্রমণ করিয়া শচীর সপ্ত সপ পপির পাপা সপ এপ স্পা 

(১০) মাধ্ব সম্প্রদায়ের দ্বৈতবাদী সন্স্যাসী, ইহারা অধৈতবাদী সন্যাসীর মুখ 
দেখিলে স্নান করিয়া তবে শুদ্ধ হইতেন! চৈতন্য অবশ্য “কবিরাজী” মতে ই'হাদের 



৮২ _ মধ্যযুগে বালা । 

নন্দন গোকর্ণশিব, আধ্যা দ্বৈপায়নী দেখিয়া “স্ুপারক. তীর্থ আইলা 

গাসী-শিরোমণি | 

কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবততী, 
লাঙ্গ৷ গণেশ দেখি চোর! ভগবতী॥ 

তথ। হইতে পাওুপুর আইল গৌরচন্দ্র, 

বিঠ টল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্ব। 

এইস্থানে মাধব পুরীর শিব্য শ্রারঙ্গপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; এই 

পুরী পূর্বে নদীয়ায় আসিয়া জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে “অপুর্ব মোচার ঘ্ট' 

খাইয়া গিয়াছিলেন তখনও উহ। ত/হার মুখে লাগিয়াঁছিল। তৎ্পরে 

ভামরথা ন্নান করিয়া কষ্চবেথতাঁরে আ।সয়। নানা তীর্থ দর্শন ও কৃ- 

কর্ণামৃত পুথি প্রার্তি-__'যাহ। হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্তপ্রেমজ্ঞানে” । 
তাপা সরান করি আইল! মাহিস্ম তী পুরে। 

নান। তীর্থ দেখে তাহ] নর্মাদার তারে ॥ 

ধন্গুতীর্ধে দেখে কেল। নির্ব্বিদ্ধ্যাতে মানে | 

খাষ্যমুক পর্বত আইল দণ্ডক অরণ্যে ॥ (১১) 

প্রভু আসি কৈল! পন্প। সরোবরে গ্লান। 

পঞ্চবটা আমি তাহা করিল বিশ্রাম ॥ 

গর্ব চুর্ণ করিয়া চলিলেন। গোবিন্দদাসের বর্ণনায় শৃঙ্গেরী মঠে বিচার করিয়া 

মহস্ততীর্থ হইয়। কাচাড়ে ভগবতী দর্শনান্তে ভদ্রায় ন্নান--পরে নাগপঞ্চপদীতে 

জিরাজি বাস করিয়। চিতোলে (বর্তমান চিতল দুর্গ ) গমন ; তথ। হইতে তুঙ্গভদ্রায় 

ন্নানাস্তে কাবেরীর উৎপত্তিস্থান কোটিগিরি দর্শনের পরে চগ্পুরে ঈশ্বর ভারতী'র 

সহিত সাক্ষাৎ। 7 

(১১) এই স্থানে কবিরাজ মহোদয় ব্যবস্থা করিয়া! গৌরচন্ত্র দ্বারা সপ্ততাল 

আলিঙ্গন ও তাহাদের বৈকুঠ্ঠে প্রেরণ করাইয়াছেন, নতুবা! রাম অবতারের সহিত 

সঙ্গতি থাকে কিরপে ? 



চৈতন্য ট ৫ 

নাসিক ভ্রযম্বক দেখি গেলা ত্রহ্গাগিত্ষি 

কুশাবর্ত আইলা যাং] জন্মিলা গোদাবরী ॥ 

সপ্ত গোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর। 

পুনরপি আইলা! প্রভু বিগ্ভানগর ॥” 

চরিতামূতে এই ভাবে চৈতন্ত প্রভুকে পুরী প্রত্যাবর্তন করান 

হইয়াুছ। কর্মকার গোবিন্দ শেষ দিকের যে ভ্রমণ বৃত্ত দিয়াছেন 
তাহাও দেওয়। গেল £--চগুপুত্র হইতে ছুই দিন ছুই রাত্রি চলিয়। পর্বত 

(নীলগিরি ) পার হইয়া গৌরচন্দ্র গুজ্জরী নগরে উপস্থিত হইয়। অনেক 

ম।রাঠী স্ত্রীপুরুষকে নামগানে মোহিত করেন। সেখান হইতে বিজাপুর 

পর্ধত পার হইয়| পুনায় পৌঁছেন (১২) তথা হইতে ভোলেশর ও 

জিজুর্ী। এখানে খাগুবামন্দিরে মুরারী উপাধি দেবদাসী উদ্ধারাণ্তে 

চোরানন্দী বনে উপনীত হন; তথায় নারোজী নামক ব্রাহ্মণ দস্থুয 

সদলে প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল । অতঃপর প্রভু থগুনের দিকে 
চলিয়া! মুলা নদী পার হইয়া নাসিক ও পঞ্চবটী হইয়া সুরঠ রাজ্যে গিয়া 

অষ্টভূঞ্জা নুত্তি দর্শন করিলেন। তথা হইতে তাপী স্গানান্তে বামন 

ি্শনের পর ভরোচ নগরে গমন করেন। নর্খ্দ) প্রানের পর বরোদ। 

গমন এবং সেখানে তিন দিন পরে নরোজীর স্বর্গলাভ ; আহ্মাবাঁছে 

শুভ্রামতী তীরে গোবিন্দ ও রামচরণ নামক ছুই কুলীন্গ্রামবাসী 
শ নর শি ০ চে চর হস রি ৪5. এভিরীরিনী ০টি ২৩ ০ শি পেশি তপিস্পপা | শোপিস শিপ নু শর শত 

(১২) কড়চায় সেকালে পুনায় গীতা ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্রের চচ্চার এবং 

চৈস্ন্যদেবের সহিত এ বিষয়ের বিতর্কের বিবরণ দেওয়া আছে। এক অবিশ্বাসী 

ব্রাহ্মণ হাদের জলে কৃ দেখা যাইতেছে বলাদ্ব প্রভুর ঝাপ দেওয়ার কথ। মিষ্ট হইলেও 

এই অংশ যেন যমুনায় ও সমুত্রে বাপ দিবার ব্যাপাবের অনুকরণে লেখ! মনে হয়। 

মহে। ! বিশ্বাসের অভাব নান! গোল খটায় ! মুরারী উদ্ধারে 'যুই বলি সে স্থানেতে 

য়া কাজ নাই? লিখি গোবিন্দ শ্রীচৈ তচ্যকে সাবধান করার দাবিও করিক্াছেন। 



৮৪. মধ্যযুগে বালা | 

বাঙ্গালী তীর্ঘধাত্রীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ হয়। *্পরে ঘোগ৷ 

গ্রামে গমন করিয়। বারমুখী বেশ্তাকে প্রভু উদ্ধার করিলেন (১৩)। এখান 

হইতে নয় দিবনে সোমনাথ পন্তনে উপনীত হন; সোমনাথে সন্ন্যাসী- 
বেশধারী মহাদেবের গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষা১। পরে জুনাগড় গীর্ণার 
পর্বত ভদ্রনদী প্রভৃতি হইয়। প্রভাস তীর্ে পৌছেন । ১লা আশ্বিন ১৪৩২ 

শক দ্বারকায় উপনীত হইয়। একপক্ষ কাল বাসের পর পুরীর দিকে 

ফিরিলেন ; -আশ্বিন্ের শেষ দিনে ববোদায় পৌছিয়া ১৬ দিন পরে 

নর্মদাতীরে উপস্থিত হন। এখান হইতে (োহদঃ কুক্ষিঃ আম- 

ঝোঁর, মন্দুরা মণ্ডল, দেবধর, শিবানী চণ্তীপুর ও রায়পুর হুইয়। 

পুনরায় বিষ্ভানগরে পৌছেন এবং রত্বপুর ন্বর্ণগড় সন্বলপুর, ভ্রমরা দাস- 
পাল ও আলাল নাথ হইয়৷ এক বৎসর আট মাস ২৬ দিন পরে ১৪৩৩ 
শক ১৫১১ খুঃ ৩র! মাঘ পুরীতে পৌছেন। | 

শ্রীচৈতন্য পুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কাশী মিশরের বাটীতে থাকিয়। 

দ্বিগুণ স্টুত্তিতে ভাক্তরসের বহু প্রচার আরম্ত করিয়া দিলেন। নিত্যা. 

নন্দাদি পার্ধদ কয়েকজন পুর্ব হইতেই পুরীতে ছিলেন। আগামী 

নানযাত্রার পৃর্ব্বে বঙ্গীয় তক্তবর্গের পুরী আগমন স্থির হইল। অদ্বৈত- 

প্রভু সদলে শ্রীবাস হরিদাস মুরারিগ্তপ্ শ্রীথগুবাসী নরহরি ও রঘু 
নন্দন, কুলীন গ্রামবাসী রামানন্দ ও সত্যরাজ খা, দামোদর ও গদাধর 

পণ্ডিত--ইত্যাদি “দুইশত” ভক্ত সঙ্গে নীলাচলে আ'সয়! পৌছিলেন। 
এই সময়ে রাজ! প্রতাপরুদ্রও রায় রামানন্দের সহিত কথাবার্তায় 

সের 

0১০) নভাজী ভক্তমাল গ্রন্থে জনৈক সাধু কর্তৃক বারমুর্ী উদ্ধার বর্ণন! 

: ক্ষক্লিয়াছেন। এই নৰ কড়চার লেখক কি চৈতন্যদেবকে সেই স্থানে বসাইয়। 

দেম নাই.? 



শ্রীচৈতন্য ৮৫ 

শ্রীচৈতন্যের-প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন। তিনি গৌড়ীয় ভক্তবর্গের 
নিষিত্ত উপযুক্ত বাসস্থান নির্দেশ করাইয়া দ্িলেন। প্রেমানন্দে 
সেবার রধযাব্রার উৎসব নির্বাহিত হইল । গৌড়ীয় তক্তবর্গ কান্তিক 
মাসের উথান দ্বাদশী পর্য্যস্ত রাজার কপালাভ ও শ্রীপ্রীগগন্নাথদেবের 

প্রসাদ ভোগ করণানন্তর দেশে ফিরিলেন । স্বরূপ দামোদর ও গঙ্গাধর 

পণ্ডিত প্রভৃতি দশজন পুরীতে রহিলেন। পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই ভাবে 

তক্তগণের যাতারাঁতি ও প্রেমানন্দ চলিল। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ 

প্রভৃকে বঙ্গে ফিরিয়া আচগুালে প্রেম বিতরণের আদেশ হইল। 
তাহার কার্ধ্য পরে কিছু আলোচন। করা যাইবে। 

পাচ বসরের- পাঁকা সন্নযাসের পরে প্রভুর ইচ্ছা হইল গৌড় হইয়া 
বৃন্দাবন যাইবেন। ক্ষেত্র তৎ্পুর্ধেই প্রেমতক্তির নিগ্ধবারিতে প্রস্তত 

হইয়াছিল। বিজয়! দশমীর প্রভাতে পুরী হইতে যাত্র। করিয়৷ পিছলদা 

হইতে নৌকাষোগে খড়দহের নিকটে পানিহাটা পর্য্যন্ত আদিলেন। 
এখানে প্রভুর প্রিয়ভক্ত রাঘবের বাটী (যে রাঘবের ঝালির মত কোন 

ভক্তের পৌটল! সন্দেশাদি বক্ষে ধরিয়। পুরী যাত্রা করে নাই )। এখান 

হইতে শ্রীবাসের নৃতন বাটা. কুমারহট্ট (হালিসহর ) পৌছিয়া 

প্রীবাসাদি পরিকরকে কৃতার্থ করিয়া! কাঞ্চন পল্লীতে ( কীচড়া পাঁড়া ) 
শিবানন্দের বাঁটীতে উপনীত হইলেন । তথ! হইতে নৌকায় শান্তিপুর 
আসিয়া! অদ্বৈত ভবনে বিশ্রামান্তে যাত্রা করিয়। নবদীপের পল্লী বিস্তা- 

নগরে উপনীত হইয়া সার্বতৌমভ্রাতা বিগ্যাবাচম্পাতির গৃহে অবতীর্ণ 
হইলেন। দলে দলে লোক আসিয়া! বিশ্রুত কীর্তি শ্রীচৈতন্তকে দর্শন 

করিতে লাগিল। জনত1 দেখিয়া প্রভু ভাগীরথীর পশ্চিম পারে 

_-কুলিয়। পাহাড়পুর গ্রামে মাধবদীসের বাটীতে গেলেন। কুলিয়াবাসী 
পগ্ডিত দেবানন্দকে বৈষ্ণব করার পরে এ স্থান অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ 



৮৬ মধাযুগে বাঙলা । 

বলিয়। খ্যাত হইল (১৪) । কুলিয়! গ্রাম হইতে গৌরাঙ্গ আঁতীয়বর্গের 
নিকট বিদায় লইয়। গৌড় যাত্রা করেন। বিষুপ্রিয়া দেবী এই স্থানে 

'আসিয়। সাক্ষাৎ করিয়। প্রভুর খড়ম যোড়াটি লইয়াই বাটীতে 

.ফিরিলেন। | 

ভাগীরথী তীরবর্তী পথ ধরিয়] যাত্রা করিয়া শেষে পদ্মাপার হইয়। 

শ্রীচৈতন্ত গৌড়ের সমীপবর্তা রাঁমকেলী গ্রামে উপনীত হইলেন। সাঙ্গো- 
পাঙগ সহিত কীর্তনানন্দে নিরত গৌরাঙ্গ দর্শনের নিমি নানাস্থান 

হইতে লোক সমবেত হইল । বাদশ! হোসেনশার মন্ত্রিদ্বয় (দবির খাঁস 

ও সাকর মল্লিক ) সুপগ্ডিত রূপ ও সনাতন প্রভুর নিকট আপিলেন; 

রাজসেবায় নিযুক্ত থাকিয়াঁও তাহারা 

ছুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ কৃপাপাত্র ৷ 

ব্যবন্থারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাস্র ॥ 

বিছ্য। ভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ । 

তবু আপনাকে মানে তৃণ হইতে হীন॥ 

জাতদ্বয়ের বিনয় দেখিয়া গৌরও গলিয়া গেলেন; অচিরাৎ রুষ্ঃ 
তাহাদের উদ্ধার করিবেন এই ভরস! দিলে তাহারা আশ্বস্ত হইলেন। 

স্থুবিজ্ঞ “সনাতন 'প্রহেলী করিয়া শ্রীটচৈতন্তকে বলিলেন ₹__ 
যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি। 

বুন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী ॥ 

ভালত কহিল ষোর এত লোক সঙ্গে। 

লোক দেখি কহিবে মোরে “এই এক চঙ্গে' ॥ 
০ ৭ ৮ শশা ত ্ » পপ জা " সপ শ শিপ স্পা পি পেশার রর হারার আর 

(১৪) কুলিয়৷ গ্রামে কৈলা দেব! নন্দরে প্রসাদ। 

গোপাল বিপ্রের ক্ষমা শ্বাস অপরাধ ॥ 

শাবতী নিম্দুক আসি পড়িল চরণে । 
অপরাধক্ষমি তারে দিলা কৃ প্রেমে । চৈঃ চঃ ( মধ্য--১ম) 



শ্রীচৈতন্ ৮৭ 

দুল্ল ভ হুর্গম সেই নির্জন বুন্দাবন। 

একাকী যাইব কিম্বা সঙ্গে একজন ॥ 

মনে মনে এই বিচার করিয়া কানাইয়ের নাটশাল! নামক স্থান. হইতে 
ফিরিয়া শাস্তিপুর আমিলেন। এখানে সপ্তগ্রামের জমিদার বার লক্ষ 
মুদ্রার ঈশ্বর গোবর্ধনের পুক্র রঘুনাথ মিলিলেন। প্রভু রঘুনাথকে 

বলিলেন “স্থির হএঞা ঘরে যাও না হও বাউল+, “মকট বৈরাগ্য” না করিয়। 
'বথাধোগ্য বিষয় ভূঞ্জ অনাসক্ত হৈয়'__অন্তরে নিষ্ঠ। থাকিলেই রুষ্ণ 

পাইবে । বৃন্দাবন দেখিয়া! নীলাচলে ফিরিলে আমার নিকট যাইও । 

পরে পুরী চলিলেন। বর্ষা চারিমাস অতীত হইলে শ্রীচৈতন্ত বলভদ্্র 

নামক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়। গোপনে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। নিজ্ঞন 

স্থান দিয়া যাইবার মানসে ঝাঁড়িখণ্ডের বন্ভূমি দিয়া কাশীধামে 

পৌছিলেন। এখানে তীহার ভক্ত তপন মিশ্রের বাঁটাতে কয়েক দিন 

অতিবাহিত হইল। এক মহাবাস্্রীয় বিপ্র “প্রভুর ব্যবহার” দেখিয়] 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট গিয়া কহিল, 

জগন্নাথ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছে 
প্রকাণ্ড শরঈর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ 

আজাম্বলম্থিত ভুজ, কমল নয়ন 

তাহাতে ঈশ্বরের সুল্পক্ষণ সমস্ত বর্তমান, নিরন্তর জিহ্বায় না | 

কবিরাজের উক্তিতে প্রকাশানন্দ উপহাস করিয়! বলিলেন, 
শুনিয়াছি গৌঁড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক ৷ 

কেশব ভারতী শিব্য লোক-প্রতারক, | 

দেশে" দেশে গ্রামে গ্রামে রুলে চাইয়া 

সে মোহন বিগ্ভা জানিতে পারে 7 

সন্গ্যাসী নাম মাত্র মহা ইন্দ্রজালী। 

কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাব কালী ॥ 



৮০ মধ্যযুগে বাঙলা । 

সে উচ্ছৃঙ্খল লোকের কাছে যাইও না, “বেদান্ত শ্রবণ কর” । চৈতন্য 

শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, মহ] বহিমু্খ মায়াবাদীর মুখে কুষ্ণনাম 

'সইসে ন!; ভাবকালী বেচিব কি, “গ্রাহক নাই, ন| বিকায় লয়ে যাব 

। ঘরে |” যে কারণেই হউক শ্রীচৈতন্ত কাশীতে না তিষ্টিয়! প্রয়াগ ও 

মথুরায় বেণী এবং বিশ্রাম তীর্থে ও চব্বিশঘাটে ন্গানাদি করিয়া বন 
ভ্রমণে চলিলেন। “লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে।” শেষে 

“জগৎ ভাসিল চৈতন্তলীলার পাথারে। যার যত শক্তি তত পাথার 

সাতারে ।” আরিট গ্রামের নিকটে আসিয়! রাধাকুণ্ডের কথ নারি 

করায় কেহই উত্তর দ্বিতে পারিল ন1। 

লুপ্ততীর্থ জানি প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান্। 

ছুই খান্তক্ষেত্রে অল্প জলে কৈলা স্ত্রান ॥ 

রাধাকুণ্ড আবিষ্কৃত হইল ₹-_ 
“যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষঃ রাধিকার সঙ্গে । 

জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে ॥' 

বলিয়া প্রেমাবিষ্ট কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় “কুণ্ডের মাধুরী যেন 

রাধ। মধুরিমা” এ কথ! প্রেম ভক্তি রসে অনুভব করিয়া সংস্কত বচন 
তুলিয়াছেন। অতঃপর গৌরচন্জ্র গোবর্ধন কাম্যবন ও নন্দীঙ্বর দেখিয়। 

পর্বতের উপরে এক “গোফা! উদ্বারিয়া' ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বর দেখিতে 

পাইলেন। মহাবন হইয়। একদিন গোকুলে গেলেন। আর একদিন 
কালিয় হুদে স্নান কারুয়! কেশীতীর্থ আসিয়া রাসম্থলী দেখিয়া মুচ্ছিত 
হইলেন। এইরূপে শ্রীচৈতন্ত লুপ্ততার্থ সমস্ত প্রকাশ করিয়া নব- 
বন্দাবনের স্থাপন করিলেন । | 

প্রাতে বৃন্দীবনে কৈল চীর খাটে ্বান। : 

ক্তুল তলাতে আসি করিল বিশ্রাব ॥ 



প্ীচৈতন্ত ৮৯ 

কৃষ্ণলীল। কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন। 
তার তলে পিড়ি বাধ! পরম চিরূণ ॥ 

কবিরাজ গোঁশ্বামী এই তেঁতুলতলায় বাধ! পিড়িতে অনেক দিন 

বসিয়াছেন,__ত্ার শক্তি অতি প্রবল, বিশ্বাস জ্বলন্ত, বৃক্ষ কত দিনের 

খোজ লইবার আবশ্তক ছিল না; স্তরাং তিন হাজার বৎসর বয়গের 

স্টেতুল গাছে পাষণ্ডীর বিশ্বাস না হইলে, তাহার অপরাধ নাই (১৫)। 

শ্রীচৈতন্টের বৃন্দাবন বাঁসকালে এক রান্রিতে কোন ধীবর “কালীদহে 

মৎস্য মারে, দেউটি আালিয়”__তাহ1 দেখিয়া লোকে কালীদহের জলে 
কষ প্রকট হইয়াছেন বলিয়! কোলাহল তুলিয়াছিল। গৌরাঙ্গ বলিয়! 
দিলেন, কলিতে কি রুষ্ণ দেখ? দেন, পাঁগল ! 'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা 

সেহ সত্য হয়ঃ “কিন্ত কাহ] রুষ, দেখে কাহ। ভ্রমে মানে?। ভক্ত বলিয়। 

উঠিল, “তুমিই কৃষ্ণ অবতার” | চৈতন্তদেব “বিষু বিধু বলিয়া! কহলেন,_- 
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিও, 

সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণ কণ সম। 

বড়েশ্বধা পুণ কৃষ্ণ হয় স্ৃর্যোপম ॥ 

জীব ঈশ্বর তত্ব কতু নহে সম। 

জ্বলদগ্রি রাশি যৈছে স্ফ,লঙ্গের কণ ॥ 

এই সব কথ প্রীগৌরাঙ্গের মুখে স্থাপন করিয়াও কুষ্তদাস .কবিরা 
তক্তম্থলত “তটস্থ লক্ষণ” এবং “স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন' লিখিয়া 

উপসংহার করিয়াছেন। একদ্রিন 'এই ঘটে অক্রুর বৈকুণ্ঠ দেখিল? 
বলিয়। প্রভু জলে ঝাঁপ দিয়া “ডুবিয়া রহিল-_- “দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি 
ফুকার করিল । ভট্টাচার্য্য শীত্ব আসি প্রভু উঠাইল”, শেষে আর এরূপ 
নিরন্তর আবেশ প্রভুর ন! দেখিয়া ভাল ।” “বৃন্দাবন হইতে যদি প্রভুরে 

(১৫) বৃন্দাবন প্রধাস কালে কৃ্ল'লার 'বংশী বট'__পাগ্াঠাকুরের কপায় 
আমর] দেখিয়াছি, অন্যান্থ বৃক্ষগুলি আর একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই কষ্লীলায় গুবেশ 
করিতে সক্ষম হইবে, এ (ববয়ে কাহারও ০কান সন্দেহ থাকিতে পারে ন1। 



৯০ মধ্যযুগে বাঙগল] ৷ 

কাড়িয়ে। তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে।”__-এই মনে করিয়া তক্ত- 
গণ মাঘীঙ্গানের অনুরোধে গৌরাঙ্গকে প্রয়াগের দ্রিকে লইয়া! চলিলেন। 

পথিমধ্যে পাঠান দস্থ্য প্রভুর কুপায় উদ্ধার পাইয়া বৈষ্ণব হইল । এদিকে 
শ্রীরপ সনাতন রামকেলী গ্রামে। 

প্রভৃকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে ॥ 

ছুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় করিল। 

বহু ধন দিয়া দই ব্রাঙ্গণ বরিল ॥ 

কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ |. 

অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য চরণ ॥ 

স্রটরূপ গোসাঞা তবে নৌকাতে ভরিয়া । 

আপনার খরে আইল। বহুধন লঞ। ॥ রর 

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে অর্ধেক বিতরণ করিয়া একচৌটী কুটুম্ব ভরণে এবং অন্য 

চৌটা “দগুবন্ধ লাগি” রাখিলেন। ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল' 
এবং গোঁড়ে দশ সহত্র মুদ্রা সনা এনের ব্যয় নির্বাহ জন্ত রাখিয়া! দিলেন। 
এ দিকে সনাতন অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত-_ | 

অস্বাস্থ্যের ছ্ম কর রহে নিজঘরে। 

রাজকাধ্য ছাড়িল না বায় রাজদ্বারে ॥ 

লোভী কারস্থগণ রাঞ্জকা্য করে । 

আপনি স্বগৃহ্থে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥ 

গোঁড়েশ্বর একদিন আচন্ষিতে তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত । 

বলিলেন, বৈদ্য পাঠাইয়া জানিয়াছি “ব্যাধি নহে সুস্থ* “মোর যত কাধ্য 

কাম সব কৈলে নাশ” তোমার বড় তাই ১৬ চাকলার সব নষ্ট 
করিতেছে, (১৬) এ দ্দিকে তুমি “সর্ধ কার্ধয নাশ করিতেছ। 

(১৬) রূপ গুভৃতি তিন ভাই [ভন্ন আর এক বড় ভাই ছিলেন, দেখা 

সা ইহাদের বংশ এমন কি ভগিনী গি জীকান্তও (ঘাঙ্িপুরে উচ্চ 
রাঞ্জকাধ্য করিতেন । 



প্রীচৈতন্য ৃ ৯১ 

আমার সঙ্গে উড়িষ্/াঁয় চল। সনাতন অন্বীকার করায় রাজ! তাহাকে 

বাঁধিয়া রাখিয়া (বন্দী করিয়া) গেলেন। ব্নপ শ্রীচৈতন্চের বৃন্দাবন 

গমনের সংবার্দ পাইয়া তাহাকে পত্র দিয়া কনিষ্ঠ বল্পতের সঙ্গে 

প্রক্নাগে গেলেন। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাতে প্রভু *শ্রারূপে 

শিক্ষা দিলা শক্তি সঞ্চারিয়া+ সর্বতত্ব নিরূপণে প্রর্বাণ করিল! । শ্রীরূপ 

গোন্বামী “হি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতঃ”-- ইত্যাদি কথায় “ভক্তি রসামুত 

সিন্ধু” গ্রন্থে স্বয়ং যাহার অবতারণা করিয়াছেন, কষ্চদাস কবিরাজ 

মহাশয় রূপ-চৈতন্ সংবাদে শ্রীযুখের বাণী বলিয়া তাহার এক 
সুদীর্ঘ বর্ণনায় বৈষ্ণব তক্তিশান্ত্রের ক্রমগুলির ব্যাখ্যা! দিয়াছেন। 
কিরূপে “সাধন ভক্তি হইতে হয় বৃতির উদয়। বতি গাঢ় হইলে 

তার প্রেম নাম হয়।”-_ ইত্যাদির বিশদ ব্যাথ্যা রসামূত সিন্ধুকেও 

অতিক্রম করিয়াছে । শ্্রীরূপকে বৃন্দাবন যাত্রার আদেশ দিয় গৌরাঙ্গ 
প্রভু কাশী আসিলেন ৷ ্ 

এথ| গৌড়ে সনাতন আছে বন্দীশালে। 

শ্রীরপ গোসাঞ্ নর পত্র আইল হেন কালে ॥ 

সাত হাজার টাক] ঘুস দিয়া মুসুলমান রুক্ষককে বশীভূত 'কবিয়! 
একমাত্র ভৃত্য ঈশানকে লইয়৷ দ্ররবেশের বেশে সনাতন গৌড় হইতে 

নিঙ্কান্ত হইলেন। হাজিপুরে শ্রীকান্ত নামে তাহার এক ভগিনীপতি 

রাজকার্ধ্য করিতেন। সনাতনের মলিন বেশ দেখিয়া তিনি এক ভোট 
কম্ছল দিলেন। বারাণসীতে উপনীত হইয়া সনাতন শ্রাচৈতন্যের 

সহিত মিলিত হইলেন। ক্ষৌরকর্ম সমাধার পরে “ভদ্র করাইয়।- তারে 
গঙ্গান্গান করাইল+; নূতন বন্ত্র দিতে গেলে তাহ! অঙ্গীকার না.করিয়া : 
এক খানি পুরাণ কাপড় চাহিয়া লইয়া! ণতি'হে। ছুই বহির্বা কৌপিন 



৯২ মধ্যযুগে বাঙ্গলা । 

করিল” । তৎপরে মহারাষ্্ীয় ব্রাহ্মণ সনাতনকে কাশীতে থাকার' 

সময় তাহার গুহেই অতিথি হইবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলে-_ 
*. সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব 

ব্রাহ্মণের খরে কেন একত্র ভিক্ষা! নিব ॥ 

সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভূর আনন্দ অপার । 

ভোট কম্বল গানে প্রভু চাহে বারে বার ॥, 

সনাতন বুঝিলেন “তিন টাকার ভোট কন্বল' গোল বাধাইয়াছে। 
তখন গঙ্গাতীরে “এক গোঁড়ীয়া” «কান্থা ধুঞ্ শুকাইতে, দিয়াছে দেখিয়! 
তাহার কাম্থার সহিত কম্বল বদল করিলেন । পরে কথাচ্ছলে এই বিষ- 

য়ের উ্বাপন হওয়ায় শ্রীচৈতন্য বলিলেন, রুষ্ণ যখন তোমার বিষয় 

রোগ খগণ্ডাইল'_ তথন আর সেই “তিনমুদ্রার ভোট গায় মধুকরী গ্রাস, 

্লাথাটা লোকে উপহাস করিবে। তখন তিন মুদ্রার এতই কদর 

 ছিল। যাঁহা হউক, সনাতন সর্বত্যাগী হইলেন; শ্রীচৈতন্য কথোপকথনে 
তত্ব নিরপণের উপদেশ দিলেন । সনাতন গোস্বামী দৈন্ বিনতি করিয়া 

কহিলেন £-_ 
. নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধনম। (১৭) 

কুবিষয় কূপে পড়ি গোয়াইন্থ জনম | 

আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি, 

গ্রাম্য ব্যবস্থারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি ॥ 

আমি “সাধ্য সাধন তত্ব” পুছিতে জানিনা; কুপা করিয়া আমায় 
কর্তব্য উপদেশ দিন। তখন কবিরাজ গোস্বামী আর একবার “কৃষ্ণের 

(১৪) গুদ্ধ রাজ্কাধ্য করায় ঘাবনিক ভাব প্রাপ্তি এই দৈন্য প্রকাশের কারণ 
মনে হয় না। কোন অজ্ঞাত করণে ইহার] 'হীনজাতি' অর্থাৎ সমাজে পতিত 

ছিলেন, এরূপ প্রবাদ নদীয়ায় ছিল। দীনেশ বাবুর কথিত মুসলমান ধর্ম গ্রহণের 

প্রমাণাডাব। সি ৪৪ | 
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তটস্থ” শক্তি লইয়া যে দীর্ঘ বিচার আরম্ভ "করিয়াছেন--তাহাতে 
অনেককেই তটস্থ হইতে হয়। সনাতন গোস্বামীর রচনার ব্যাখ্যাও 

এই ভাব-বিচারে স্থান পাইয়াছে। সম্বন্ধ তত্ব নিরূপণে স্বরূপ ভেদ ' 
বিচার, তথা শ্রীকককৈশ্য, মাধুর্য্যবর্ণন ও আত্মারাম শ্লোক ব্যাখ্যায় সনা- 
তনান্ুগ্রহে। নামক পরিচ্ছেদত্রয়ে সুবিজ্ঞ ভক্ত কবিরাজ গোস্বামী বৈষ্ণব 

শ।স্ত্রে যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিরাছেন, তাহার অনেক তাহার নিজস্ব; 

চৈতন্টদেবের মুখ দিয়! প্রকাশিত করা হইয়াছে মাত্র। কাশীতে 

প্রকাশানন্দ সরশ্বতী ও অন্যান্য পর্ডিতবর্গকে বৈষ্ণব করার কথা সাঁব- 

ধানে গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ নবদ্বীপের ন্তায় কাশীতেও 

চৈতন্তের মত তাৎকালিক বিদ্বংসমাঞ্জে পরিগৃহীত হয় নাই। সনাতন 

গোন্বামীকে বৃন্দাবন প্রেরণ করিয়া গৌরচন্দ্র পুনরায় পুরীতে ্রত্যাগমন 

করেন। এখাঁনে কয়েক বৎসর যাঁবৎ তাহার ভাব বৈকল্য উত্তরোত্তর 

প্রবল হইল। কথনও বা জগন্নাথ মন্দিরে বাহাঙ্ঞান বিরহিত ও মুচ্ছিত 

অবস্থায় পতিত থাকিতেন ; শিষ্বর্গ নাম সক্কীর্তনে চেতনাসঞ্চার করা- 

ইয়া আশ্রমে আনিত। একদিন প্রেমোন্নাদে চন্দ্রকিরণোস্ভাসিত 
'রজগায়িত মহোঁদধির কল্লোল-নৃত্য দর্শনে রাধাকৃষ্ণের জলকেলির ভাবা- 

বেশে ণমুভ্রে ঝাপ দ্িলেন। এক দীধরের জালে দেহ "উপরে উঠিল, 
শেষে শিয্যবর্গের যত্ধে প্রাণরক্ষা হইয়াছিল । ভক্ত বৈষ্ণবদের মতে 

, কাহার শ্রীমক্ষ জগন্নাথদেবে মিলিয়া! তীহার অন্তর্ধান হয়। জয়ানন্দের 

চৈতন্থ মঙ্গলের মতে পায়ে ক্ষত হওয়ায় তাহার মানবলীল! সাঙ্গ হয় 

(১৪৫৫ শক)। ৪৮ বৎসর বয়সে অলৌকিক ভর্তির উচ্ছাসে দেশ 

মাতাইয়৷ এই মহাপুরুষের জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছিল। আর রর 

এমন বিশ্বপ্রেমিকের উত্তব হইবে? 
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হোসেন শার অযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্রের ছূর্বল হস্ত হইতে যে অপামাগ্ত 

প্রতিভাশালী ব্যক্ত রাজদণ্ড কাড়িয়। লইরাছিলেনঃ মুসলমান ইতিহাসে 

তাহার নাম ন্বর্ণাক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে । অন্তমিত পাঠান গৌরব 

তাহার কৃতিত্বে সান্ধ্য কুহেলিক! ভেদ করিম অল্পকাঁল মাত্র উজ্জ্বল 
থাঁকিয়া.মহামোগলের সগ্চেখিত শশীকলার গাময়িক ন্তর্দান সংঘটিত 

করিয়াছিল। সেই মহাঁশক্তিশালা শেরশাহের অলৌকিক কীত্তি কলাপ 

ইতিহাস পাঠকের এমন কি বিস্তালয়ের বালকবৃন্দের সুপরিচিত । শাহা- 

বাদের সামান্য জারগীরদারের পুত্র ফরীদ কিরূপে বিষাতার চক্রান্তে 

পিতৃগৃহ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া ফ্রৌনপুর প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ কার্ধ্য 
যোগ্যতা দেখান, কিরূপে ্বহন্তে একাকী এক বাঘ মারিয়৷ শের খ৷ 

উপাধি পান, কিরূপে নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের দধ্যে চুণারের কিল্লাদারের 
বিধবা “নৃদ্বন্ত তরুণী ভার্ধয” লাবণ্যবতী লাদমালিকাকে কৌশলে বিবাহ 
করিয়া বিগুর অর্থ সহ চুণার ছুর্গের অধিকার লাত করেন, সেই সমস্ত 

আখ্যায়িকা মুসলমানী ইতিহাগে অলঙ্কার যুক্ত হইয়া! অনেক স্থান অধি- 
কার করিয়া রহিয়াছে (১)। হুমায়ুন বাদশ! যখন গুজরাটে বাহাদর 

শাঁকে দমন করিতে যাত্র। করেন সেই অবসরে বিহারের আমিরগণকে 
ছলে কৌশলে নির্জিত ব! বশীভূত করিয়া শের দক্ষিণ বিহারে নিজ 
শক্তি সু করিয়া গৌড় আক্রমণ করেন। গোঁড় বাদশা! মহমুদ 

পর লাস প্র সস সস 9১92 রস সপ ৪ সপ সপ পাপ 
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হাজিপুরে পলায়ন করিয়] হুমায়ূনের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। শিক্রী- 

গলিতে মোগলের গতি রোধের চেষ্ঠা, বোহতাস্ হুর্গের হিন্ুরাজ। 

হরেকৃষ্টের নিকট অন্ুনয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া শঠতা সাহায্যে ডুলির 

মধ্যে পরিবারের পরিবর্তে পাঠান সেনা পাঠাইয়। ছর্গ অধিকার, শেষে 

হুমায়ূনের গৌড় হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে বক্মারের নিকটে মোগল 
ৈন্ের শেরের হস্তে দুর্দশা, ইত্যাদি বিবরণ পাব্সী ইতিহাসের বহু 

পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়! বিরাজ করিতেছে । 

পলায়িত হুমায়ুন বখসরেক কাল শেরের বিরূদ্ধে পুনরায় অভিযানের 

উদ্ভোগে ব্যাপূত রহিলেন, শের উত্যবসরে বঙ্গের বন্দোবস্ত অস্থির 

করিয়। পাটন। পার হইয়। পশ্চিমামুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নব বল 

গ্রহ করিয়া হুমায়ুন সদলে কানৌজ পধ্যন্ত পৌছিলে উভয় পঞ্ছে 
তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হুমায়ুন পুনরার পরাজিত হইয়া আগ্রায় 

পলায়ন করিলেন; তথা হইতে সপরিবারে লাহোর, শেষে রাজপুতানার 

দিকে চলিলেন। শের দিলী ও লাহোর প্রদেশ দখল করিয়! বাঙ্গলার 

বিদ্রোহদমনের নিমিত্ত ফিরিয়! আসিলেন। পরে আগ্জায় প্রত্যাবর্তন 
এবং গোয়ালিয়র ছুর্ণ ও মাঁলব জয় অতাক্সকালেই সমাধা হইল। 

অতঃপর পাঁচ বত্সর কাল রাজপুতগণের সহিত যুদ্ধকা্যে 'ব্যাপৃত 

থ|কিলেও অক্রান্তকর্্মা শের পুর্বভাগের রাজন্ব বন্দোবস্ত এবং স্থানে 

স্থানে দুর্গাদি নির্মাণ করাইয়া তাহার নবজিত রাজ্যের উন্নতিসাধুন 

করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলা হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত যে রাজপথ 

নির্জীণ করাইয়। যান তাহাই বর্তমান 0:2170 নু 1২080 এব 

মূল। এই প্রশস্ত সরণির পার্ে বৃক্ষ, ক্রোশাত্তরে কূপ ও সরাই এবং 
সংবাদ বহনের জন্ স্থানে স্থানে ঘোড়ার ডাক বসান হয়। বড়বড় 

সর।ইগুলিতে দাতব্য অতিথিশালাও স্থাপিত হইয়! পেকালের আদর্শ 



৯৬ মধ্যযুগে বাঙলা । 

রাজার প্রজা রঞ্জনের পদ্ধতি দেখাইয়াছিল। শেরশার সুশাসনে শাস্তি 

এতই সুপ্রতিষ্টিত হইয়াছিল, যে পথিক ও ব্যবসায়ী দল নির্ভয়ে এই 
সকল পান্থশালায় নিজ দ্রব্যাদি রাখিয়া নিশ্চিন্ততাবে নিদ্রা উপতোগ 
করিতে পারিত। ্ 

শেরশাহের বংশধরদিগের শাঁসনকালে অন্যতম পাঠান সেনাপতি 

সোলেমান্ কররাণী বিহারের শাদনকর্ত। হন। ছুর্বল রাজার অধীনে 
বিপ্রোহী সেনানীদলের দ্বন্দ কোলাহলের মধ্যে সোলেমান স্বাধীন 

হইয়া শেষে গৌড় পধ্যন্ত দখল করিয়! লইলেন। ইতিপুর্ধেই শেরশার 
বংশের দুর্বল রাজা আদিলের সেনাপতি সুবিখ্যাত হিমুকে পানিপথের 

যুদ্ধে পরাঞ্জিত করিয়া আকবরের অভিভাবক বৈরাম খা দিল্লীতে 

পুনরায় মোগল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । বঙ্গ বিহারের পাঠান 

লামস্তবর্গের অনেকে মহাবল সোলেমান করবাণীর দল পুষ্টি করিতে- 

ছিল। গোৌড়ের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর দেখিয়! সোলেখান গৌড় হইতে 

রাঁজমহল যাইবার পথে টাড়ায় দূর্গ ও রাজধানী স্থাপন করেন। 
আকবর. বাদশাহের উদীয়মান বাঁজশক্তি লক্ষ্য করিয়া চতুর সোলেমান 
তাঁহার দূতের এবং পরে তাহার সেনাপতি মুনেম খার সহিত পাটনায় 

'সাক্ষা$'কন্রিয়া বগুতা স্বীকার করিয়াছিলেন। 
এরটুউড়িষ্যার অধিপতি রাজ! হরিচন্দন যুকুন্দদেব আকবর বাদশাহের 

সৃহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া পশ্চিম বঙ্গ আক্রমণ করেন, এবং বর্তমান 
হুগণী জেলায় গঙ্গা.ও সরস্বতীর উপরে স্থাপিত সেকালের সর্বপ্রধান 

বন্দর সপ্তগ্রা অধিকার করিয়া লন। সোলেমান করূরানী, এই 

সময়ে আকবরের সেনাপতিদিগের বিহারে উপস্থিত থাকায় দক্ষিণ 

ঘঙ্গ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ছুই তিন বঞ্ছসর পরে ( ১৫৬৭ খুঃ.) 

আকবর খন মেওয়ারে ষুদ্ধকার়্্যে ব্যাপৃত, সেই সময়ে অবসর বুঝিয়া 



মোগল-পাঠান । ৯৭ 

তিনি সদ্দলে উড়িস্তা আক্রমণ করিলেন। কালাপাহাড়ের অধীনে 

তাহ।র সৈশ্যদল ময়ূরভঞ্জ হইয়া উড়িস্য(র দিকে অগ্রসর হইল” _রাজা 
সুদ কোটসাঁম! ছুর্গে আশ্রয় লইলেন। উড়িস্তার রাজ-সামস্তদিগের 

বিদ্রোহে মুকুন্দদেব নিহত হইলে কালাপ্রৃহাড় সামন্তদিগকে ক্রমে 

ক্রমে পরাজিত করিয়! উড়িস্যা অধিকার করেন। পাগার। জগন্নাথ 

দেবের বিগ্রহ চিক্কা হৃদের নিকটবত্তী পর্বত গহ্বরে প্রোথিত করিয়। 
রাখিয়াছিলেন. 

কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহের মৃত্যু হইলে তাহার 
জ্্ঠপুত্র নরনারায়ণ রাঞ্জ| হন (১৬৪* খু )। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

সেনাপতি শুরুধ্ব্গ পূর্বে আহম্ বাঁজ্য এবং কাছাড় মণিপুর ও ত্রিপুর 

রাজগণকে পরাজিত করিয়। কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । সোলে- 

মান কররাণীর রাজ্যকালে কোচ সেনাদল উত্তর বঙ্গও আক্রমণ করে ; 
কিন্তু অমিততেজ! কালাপাহাড় শুরুধ্বজকে পরাভূত করিয়৷ তেজপুর 

পর্যন্ত অধিকার করিয়! লন।. এই সময়ে কামাথ্যা মন্দির খবংস করা 
হয়। ১৬৫৮ খুঃ অন্দে কররাণীর সেনাদল কোচবিহার আক্রমণ করিয়া! : 

ছিল; কিন্তু উড্ভিষ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় সোলেমান্ রাজধানীতে 

ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। সোলেমান্ কররাণী গৌড়ের সুবিখ্যাত 
সোণ! মস্জিদ নির্মাণ করান। 

সোলেমানের জ্যেষ্ঠপুত্র শত্রর মন্ত্রণায় ঘাতক হত্তে নিহত হইলে 

দ্বিতীয় পুত্র দাঁযুদ গৌড়ের সিংহাসনে অধিরুঢ় হইলেন। গর্বিত দায় 
থা পৈতৃক ভাগারের ধনবল, ৪০ হাজার অশ্বারোহী একলক্ষ চল্লিশ 
হাজার পাতি, ২০ হাজার কামান, ৩৫০০ রণহস্তী প্রস্তত দেখিয়া 

মোগলের অধিকৃত বিহার প্রদেশ পুনরধিকারে অগ্রসর হইলেন । 

শিক্রী গলীর পথ সুরক্ষিত করিয়া তিনি সেনাপতি ও উজীর লোদী খার 



৯৮ মধ্যযুগে বাঙ্গলা | 
পঃ 

অধিনায়কতায় পাটনার দিকে সৈম্ত পাঠাইলেন। যোগল সেনাপতি 
মুনেম্ খার অগ্রগামী সেনাদলের সহিত সামান্ত সংঘর্ষের পরে লোদী 
খ। মোগল পক্ষের সহিত এই সন্ধি করিলেন যে দাযুদ খা বাদশাহের 

অধীনে বিহারে করদ বাঁজা থাকিবেন, মোগল সৈন্য বিহার ত্যাগ 

করিয়া যাইবে । দায়ুদ & সমরে বাঁউনিম্পত্তি না করিয়া শেষে লোদী 
খাঁর বিপক্ষ মন্ত্রীদলের পরাযর্শে তাহার কৈকফিয়ৎ চাহিয়! বসিলেন। 

লোদী বেগতিক বুঝিয়া রোটাস্ দুর্গে আশ্রয় লইয়া মুনেম খাঁর সাহায্য 

ভিক্ষা করিলেন। মোগল পাঠাঁনে আবার একটি সামান্ত মত যুদ্ধ 

হইল। এদিকে কতলু খা এবং বাঙ্গালা মন্ত্রী শ্রীহরির পরামর্শে দাযুদ 

লোদী থাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়৷ নিহত করিলেন (২)। দাযুদ 
এই সময়ে কালব্যাজ না করিয়। যুদ্ধোগ্ধম করিলে মোগল পক্ষকে 

নিতান্ত বিপন্ন হইতে হইত) ইতস্ততঃ করিয়৷ সময় ন্ট করা হইল । 

এই সময়ে বঙ্গ বিহার বিজয়ের নিমিত্ত আকৃবর ন্তুপ্রসিদ্ধ রাজা তোন্ডর 

মল্লকে অন্যতম সেনাপতি করিয়া এদেশে পাঠাইলেন। মোগলদলের 

বল সঞ্চয়ে ত্রত্ত হইয়া দায়ুদ পাটন। দুর্গে ফিরিলেন। মোগল সৈন্য 
হুর্গ অবরোধ করিল। তোনুর মল্ল চতুদ্দিকের জমিদারবর্গকে মোগল 

বাদশার অর্থবলে বশীভূত করিয়া শুক্রপক্ষের রসদ বন্ধের উদ্োগ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু ছূর্গ আঁীরণ সহজ হইল না। ১৫৭৪. খুঃ 
.অবে আকবর শ! সদলে বিহারে উপনীত হইলেন । পাটনার নিকটে 

আসিয়া! বুবিলেন, যে সম্মুথে হাজিপুরের ছুর্খ অধিকার না করিতে 

(২) তবকাৎ--ই, আকবরী । শ্রীহরি বঙ্গজ কায়স্থ। ইনি দার়ুদের প্রিয়পাত্র 
হওয়ায় পরে উদ্জীরপদে প্রতিঠিত হুইয়। *বিক্রমাদিত)' উপাধি পান। ইহার বিক্রম, 

সূসলমানী ইতিহাসে যতদূর দেখা বাসস তাহাতে কুমস্ত্রণাতেই পধ্যবসিত। ই'হারই 

পুত্র ম্বদাবধন্ত প্রতাগাদিতা। 



মোগল-পাঠান। ৯৯ 

পারিলে সুবিধা নাই। ভোজপুরের রাজ! গঞ্জপতি মোগলের সহকারী 
হইয়াছিলেন। অন্য সেনানীর সহিত তিনিও হাঞ্জিপুর আক্রমণে 
যোগ দিলেন। পাঠানেরা নৌকাযষোগে নদীর োহানায় বাধ। 
দিলেও স্থলপথে মোগপ্ল দলের জয় হইল। হাজিপুর ছর্গ অধিকৃত 

হওয়ার পরে দাযুদ আকবরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। আবুল্ 
ফজল্ লিখিয়ছেন “বা দশ! দৃূতকে বলিলেন, আমর! অল্প লইয়। অনেক 

দিতে অত্যন্ত । আমাদের ক্ষমা প্রতিহিংস1 চাহেনা | দাযুদ থা ইচ্ছ) 

করিলে এই ভাবে সহত্র সহ লোকের প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে ; 

আমর। উভয়ে দবন্বযুদ্ধ করি, ভগবানের ইচ্ছায় যে ঞ্জিতিবে, সেই রাজ্য 
পাইবে । সাহসে ন! কুলায়, তাহার দলের এক বাছাই বীর আমার 

পক্ষের এক জনের সহিত লড়িতে পারে ; না হয়, তাহার এক বাছাই 

হাতী আমার এক হাতীর সহিত লড়ক। আফগান্ কুলাঙ্গার ইহার 
কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করে নাই!” এই গল্প প্রকৃত হউক বা ন! হউক, 

এ দৌত্যে কার্ধ্যকালে কোন ফল হইল না। পাঁচ পাহাড়ীর উপরে 
উঠিয়। আকবর একদ্দিন পানা. ছুর্গী পর্যযবেক্ষণ করিতেছিলেন। 

বিপক্ষদলে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া কামান ছুড়িল; কিন্ত লক্ষ্যবার্থ 

হইগ়াছিল। আকবর এক্ষণে দ্বিগুণতর উৎসাহে আক্রমণ আরম্ত 

করিলেন। প্রচণ্ড আক্রমণে দায়ুদ ভীত হই$ পুনরায় শ্রীহরির "্মরণ 
করিলেন। শ্রীহরির পরামর্শে নৌকাযধোগে পাটনা ত্যাগই স্থির 

হইল (৩)। তাহার মৃল্যবান্ সম্পত্তি ও নগদ টাকা শ্রীহরির নৌকায় 

থাকিল। কেহ কেহ বলেন, এই সম্পত্তির অনেকাংশ শ্হরির 
নিজের বাটী প্রাচীন যশোহরে পৌছিয়াছিল। যাহা হউক, দার ত 
জগ্গপথে প্রীহরি করিলেন । সেনাপতি গুজর থা সসৈন্তে স্থলপথে 

0৩) তবকাৎ-ই-আকবরী 5111০553158 ৮01 ৮. 
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বাঙ্গলার দিকে চলিলেন। যোগলের! পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া কিছু 

অনিষ্ট করিল। কথিত আছে, এই সময়ে ৪০* হস্তী মোগলের হস্তে 

পড়ে। আকবর স্বয়ং কিছুদূর পর্যযস্ত আফগান্দের অনুসরণ করিয়া 

ছিলেন । পাটন৷ জয়ের পরে তিনি বাজধানী চলিলেন। 

মুনেম খা বিহারের শাসনকর্ত। হইয়া বঙ্গবিজয়ের ভার পাইলেন; 

রাজা টোভর মল্প দশসহআ অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক হইয়া তাহার 
সাহাব্যার্থে রহিলেন। মোগল সৈন্য মুঙ্গের পর্য্যন্ত অধিকার করায় 

খড়গপুরের অন্ধন্বাধীন রাজ। সংগ্রাম সিংহ এবং গিধোরের রাজা পুরণ- 
মল বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন । হিন্দু রাজন্যবর্গকে সহজে 

আফ়ত করিবার অভিপ্রায়েই আকবর টোভর মল্পকে এ দেশে 

পাঠাইয়া ছিলেন । 

দাযুদ গডডী বা শক্রি পলীর সুদৃঢ় ছুর্গ সুদক্ষ সেনানী ইস্মাইলের 

হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজধানীতে উপনীত হইলেন। মোগলদল ভাগল- 

পুর অঞ্চল দখল করিয়া পশ্চিমোত্তরের পার্বত্য পথ দিয়া গলীর সম্মুখে 

উপনীত হইলেই ইস্মাঁইল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন । দায় টাড়। ত্যাগ 

করিয়! স্গুগ্রামের দিকে চলিলেন ; মুনেম খা! সদলে সহজেই গৌড় 
অধিকার করিয়া বসিলেন (৪ঠা জমার্দি সানী ৯৮২--১৫৭৫ খুঃ)। 

রাজ। টোন্ডরমল্ল অশ্বারোহী ও উৎকৃষ্ট একদল সৈন্ত সঙ্গে পলায়িত 

ঘায়ুদের পশ্চান্ধাবনে নিয়েজিত হইলেন। এই সময়ে দাযুদের 
'অন্ততম সেনাপতি কালাপাহাড় ঘোড়াঘাটের ( রঙ্গপুরের ) জায়গীরদর 

সোলেমান্ মন্রী খার সহিত যোগে কুচবিহার রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 

ব্যাপুত ছিলেন। মোগলসেনাপতি মজন্ুন্ খা কাকশালান্ ঘোড়া 

“'বাটের দিকে সৈ্ত চালনা করিলেন । . সহজে বঙপুর বিজয় সমাঁধ! হয় 
নাই। কালাপাহাড় প্রভুর স্হাষ্যার্থ সদলে সপ্চগ্রামের দিকে চলিয়! 



মোগল-পাঠান | ১০৬ 

আমসিলেও ঘোঁড়াঘাটের আফগান্ দল সম্পত্তি এবং পরিবার বর্ণের 
রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়! মোগলদলের বহু লোকক্ষয় করিয়া- 

ছিল; কিন্তু শেষে বিপুল মোগল বাহিনী সংখ্যাধিক্যেই জয়লাত করিল । 

জায়গীরদার সদলে নিহত হইলে আফগান স্ত্রীলোক বালক যোগলের 

হস্তে বন্দী হইল | মঞ্জনুন্ খ। নিজ দলের সেনানী বর্গের মধ্যে ঘোড়া 

ঘাট জায়গীর বিভাগ করিয়া! দিলেন এবং জায়গীরদারের কন্যার সহিত 

্বীয় পুলের বিবাহ দিয়া সেনাদলের অনেককে আফগান্ রমণী বিবাহ 
করিতে প্রবৃত্তি দিলেন। বল! বাহুলা, বহুদ্দিন ধরিয়। প্রবাসে অত্যন্ত 

মোগল সৈম্যদলের এই প্রস্তাবে আপত্তি হইল না। কোচবিহার 

রাজ এই অবসরে মোগলের পক্ষসমর্থন করিলেন। শুর্ধবজ সসৈন্েঃ 

বাঙ্গলায় আসিয়া গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিলেন (৪) 

এদ্রিকে রাজা টোডরমল্ল বর্ধমান জেলার দক্ষিণ পশ্চিমে মাদারণে 

পৌছিয়৷ শুনিলেন যে দ্ারুদ খ। রীণকসারী গ্রামে শিবির সন্নিবেশ 
করিয়া তাহার ছত্রভগ্চ সৈম্তদিগকে একত্র সমবেত করিবার উদ্যোগ 

করিতেছেন, এবং হুগলী জেলায় ধরপুর গ্রামে সুদৃঢ় মৃত্প্রাকার 
নিশ্মীণ করাইয়া! মোগলসেনার গতিরোধের জন্ত প্রস্তুত আছেন । রাজ 

যুদ্ধোগ্তমের মত সৈম্ভবল নাই বলিয়া মুনেম্ খার নিকট লিখিয়? 

পাঠাইলেন। মহম্মদ কুলীখার অধীনে দ্বিতীয় সৈন্যদ্ল যতশীন্ব সম্ভব 

আসিয়া পাঠান শিবিরের দশ ক্রোশ দরে সমবেত হইল। এই সমগ্নে 
জুনেদ্ খ। কররাণী নামক দাযুদ খার গ্যেষ্ঠতাত পুত্র ঝাড়ধণ্ডের পার্বত্য 

ভুমি হইতে সদলে মোগলের বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। দাষুদ পূর্বে 

ইহার প্রতি অসম্থষ্ঠ থাকায় ইনি পাঠান শিবির ত্যাগ করিয়া পশ্চিমে 

স্বাধীনভাবে মোগলের প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছিলেন। নুতন পাঠান 

(৪১ (25105 713800175০6 453810. ]00, 53-54. 



এ আইস আসত জল সাপ পাপ্পাপানলাদা 

১০২ মধ্যযুগে বাল! । 

দলের আগমনে মোগল সেনাপতির। বিব্রত হইলেন; তীহাদের মতেরও 

একতা ছিল না। রাঁজা ঠোন্ডর মল্লের অগ্রগামী সৈম্য্দল জুনেদের 

আফগান্ সেনার সম্মুখে বিনষ্ট প্রায় হইলে তিনি স্বয়ং তাহার সমগ্র 

সেন! লইয়া জুনেদের সহিত যুদ্ধ দিতে গেলেন (৫) পাঠানেরা ছত্রভঙ্গ 

হইয়া! পলাঈলেও অনেকে দাঁয়ুদের দলে যোগ দিয়াছিল। 

মোগলদ্ল পুনরায় একত্রিত হইলে দাধুদ প্রমাণ গণিলেনঃ এবং 

হুগলী ছাড়িয়া মেদিনীপুরের দিকে চলিলেন। মোগল সেনা বর্তমান 

মেদিনীপুর নগরের নিকটে মণ্ডলঘাটে উপনীত হইল। এইস্থানে 

অন্ততম মোগল সেনাপতি মহন্মদকুলীর মৃত্যু হইলে সেনানীদল নান৷- 

প্রকার যড়ঘন্ত্র আরম্ভ করিল। হিন্দুরাজা টোন্ডর মল্লকে অনেকে 

উপযুক্ত সম্মান দেখাইত না; তিনিও বাদশাহ সরকার হইতে সর্বময় 

কর্তৃত্ব পাইয়৷ আসেন নাই। কয়েকমাস গোলমালে কাটিল। .রাজার 

পরামর্শে মুনেম্ খার প্রেরিত অর্থ দ্বারাও অনেকের মুখবন্ধ করার 

 উদ্োগ হইল। মুনেম খা সংবাদ পাইয়া কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনানীর 

অধীনে অপর এক সেনাদল রাজার সহিত যোগে কার্ধ্য করিবার শিমিত 

অগ্রে পাঠাইয়! স্বয়ং পশ্চাতে চেতুয়ায় গিয়া মিশিলেন। মোগলদল 

এক্ষণে সতেজে অগ্রসর হওয়ায় দাযুদ্দ কটকের দিকে কটক চালনা 

, করিলেন । 

: .. সুবর্ণরেখ। নদ্বীতীবে জলেশ্বরের অনতিদূরে তুকাকুই (মোঁগলমারী ) 

গ্রামে যোগল-পাঠানে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটন হইল (২০ শে জেলকাদ। 

৯৮২__৩র! মার্চ ১৭৫ খু) (৬) মোগলের পক্ষে স্বয়ং মুনেম থ| 

খান খানান্ মধ্যতাগের ও রাঁজ1 তোঁডর মল্ল বামপার্থবের নেত। ছিলেন । 
উস
 

পাস? পপর 

(৫) 4১009110012 10000577৮01 [15 

৮৬) আইন্ ই আকৃবরী (ইং অন্থবাদ 89%6:16৩ -3£0%*) _. 



মোগল-পাঠান । ১০৩ 

উভয়দলের সৈম্থবল প্রায় সমাঁনই ছিল। পাঠান সেনাপতি বীরবর 

গুজর খা মধ্যতাগের সৈন্ভ চালনা করিতেছিলেন। পাঠানরাজের 
দুই শত হত্তী যুদ্ধক্ষেত্রে পুরোৌভাগে স্থাপিত_ হইল, মত্তহস্তী সাহাধ্যে 
মোগলের সুদৃঢ় ঘন সন্নিবি্ট বৃংহভেদ করিয়া! আফগান্ অশ্বারোহী 

দ্ূল বিপক্ষকে ছব্রঙঙ্গ করিবে এই কল্পনা ছিল। মুনেম খাঁর ক্ষুত্ 

কামান মুখে মন্তহস্তভী 'ভাড়িত হইল। কিন্তু 'আফগান্ অশ্বারোহীদল 

গুজর খাঁর নেতৃত্বে ক্ষিপ্রতার সহিত ধাবমান হইয়া মোগলের 

অগ্রসর সৈম্তশ্রেণী ভেদ করিয়৷ উহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিবা দিল। 

সেনাপতি মুনেম থ। আহত হইলেন; তাহার অশ্ব অশান্ত হইয়া উঠায় 

তিনি প্রায় বন্দী হন, এইরূপ অবস্থ। দাড়াইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে 
পাঠান দলের অধিনেতা গুজর খ। ীরবিদ্ধ হইয়। নিহত হইলেন। 

অন্ত কয়েকজন উৎকৃষ্ট সেনানীও নিহত হওয়ায় দায়ুদ ভয় পাইর়। 
কটক ছুর্গের দিকে পলায়ন করিলেন; শিবির বিপক্ষদলে লুঠন 

করিবে ইহ। ভাবিবার অবকাশও হইল না। যুদ্ধে মোগলপক্ষের এত 

অধিক লোক হতাহত হইয়াছিল যে শক্রর অন্ুনরণ অসাধ্য হইল। 
এই কারণেই ঘুদ্ধক্ষেত্রের নাম মোগলমারী হইগ়াছে। পরদিন যুদ্ধ- 

ক্ষেত্রে থাকিয়া হত লোককে সমাহিত এবং আহতকে' পশ্চাতের 

শিবিরে প্রেরণের ব্যবস্থা চলিল। অতঃপর রাঞ্জা টোড়র মল্ল এবং 
শাহম্ খা শনৈঃ শনৈঃ কটকের দিকে অগ্রসর হইলেন । মোগল কটক 

অবরে!ধের উদ্ভোগ করিতেছে, আর উপায়াস্তর নাই ভাবিয়া দামুদ্ 

থা দূত প্রেরণ করিয়া মুনেম খাঁর নির্কট সন্ধি ভিক্ষা করিলেন। 

মহন্মদীয় ধর্মের বিধানে শ্বজাতি নির্বংশ নিষেধ; বাদশাহের অধীনে 

পুর্ব রাজ্যের এক অংশে স্বজনসহ শান্তিতে দাঁুদ্র শ। যাহাতে বসতি 
করিতে পান ইহার ব্যবস্থা কর] হউক, দূত এইরূপ প্রস্তাব করিলে 



১০৪ মধাযুগে বাঙলা । 

মুনেম খা দায়ুদ শাঁকে নিজ শিবিরে আপিয়! সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন । 

আগত্যা দাষুদ আত্মসমর্পণ করিয়! সন্ধি করিলেন। উড়িষ্যা পাঠানকে 
ছাড়িয়া দেওয়! হইল । 

এই সময়ে কালাপাহাড় মন্কী আফগান্দলের যোগে ঘোড়া 

ঘাট রঙ্গপুরের মোগল কাকশালদ্বিগকে পযু্যদত্ত করিয়া বরেন্জরভূমি 

অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন | মুনেম খ। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে রাজ- 

ধানীতে পৌছিয়াই সেনাসামস্ত পাঠাইয়৷ মজনূন কাকশালের সাহাব্য 
করিলে পাঠান পুর্ব দক্ষিণের জঙ্গলতুমিতে তাড়িত হইল। অপর 
মোগল সেনাপতি মজঃফর সাসেরাম অঞ্চল অধিকার করিয়! বারশ্বার 
ঝাড়খগ্ড অঞ্চলে পাঠানদলকে নির্জিত করিতেছিলেন। বিহারে 

হাজিপুরের নিকটে পাঠানকে পরাজিত করিয়া ব্রিনহুত অধিকারে 

ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে মুনেম খা তাহাকে আগ্রা গমনে আদেশ 
দিলেন। বিহার দেশে পাঠান দলনে তাহার দরবারে স্থখ]াতি 

হওয়ায় আকবর শ তাহাকে সমগ্র বিহারের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান 

করিলেন । ৃ | 

মুনেম খা গৌড় পরিদর্শনে গিয্া নগরের অবস্থান এবং সৌধমালা 
লক্ষ্য-করিয়া পুনরায় সেই স্থানেই রাজধানী করা মনস্থ করিলেন। 

বর্ধার সময়েই রাজকীয় আদালত ও সৈন্ত সামস্ত গৌড়ে নীত হইল। 

বর্ধাপগমে প্রাচীন গৌড়ে ভয়ানক মারীতয় উপস্থিত হইল। গঙ্গা 

কিছু সরিয়া যাওয়ায় বিলের পার্খবন্তা স্থানের জল বায়ু পূর্বে অস্যাস্থ্- 
কর হইয়ছিল। এক্ষণে ধহুলোক সমাগমে মড়ক পূুর্ণমাত্রায় দেখ 

দিল (৭)। প্রতিদিন সহজ সহজতর লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
(পপ সপ পা পপ 

(%) জআাইন আকবরী ও আকবর নামার বিবরণী হইতে এই মারীভয় কিরূপ, 

প্লেগ না জর গীড়া, বুঝ। যায় না। প্রাীন অস্বাস্থ্যকর স্থানে বহুতর লোক সমাগমে 



এজি 
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লাগিল । শেষে কবর দিবার বা দাহ করিবার লোকাভাব হওয়ায় 

শবদেহ গঙ্গার বিলে ফেলিয়া দেওয়া! চলিল। বহুতর মোগল কর্মম- 

চারী মারা গেল। মাপাধিক কালে জনপুর্ণ রাজধানী মহাশ্মশাঁনে 
পরিণত হুইল। মুনেম খ| রাজধানী পরিবর্তন অবিবেচনার কার্য্য 

হইয়াছে, মনে করিতেছিলেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন জুনৈদ খা 
কররাণী সদলে বিহারের দক্ষিণ হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। তিনি 
গৌড় ত্যাগ করিয়া সেনাদলের অগ্রভাগ সহ টাড়ায় পৌছিয়। মারা 

গেলেন । মারীতয়ের পীঁজ সঙ্গেই আনিয়াছিলেন। 

মোগল -প্রতিনিধির মৃত্যু ও মোগল দলের ছুরবস্থায় সংবাদ পাইয়া 

দারুদ খা সমুখিত আফগান দলকে একত্রিত করিঘ্। শত্রু দলনে 

অগ্রসর হইলেন। ভদ্্রকের মোগল সেনানীকে পরাভূত করিয়! দাস 
দের দল বাঙ্গলার সা'মানায় পৌছিলে অন্যান্ত আফগান সামস্তেরা 

তাহার সহিত মিলিত হইতে লাগিল। অবিলম্বে মোগল সেন! পাঁট- 

নার দিকে তাড়িত হইল। মুনেম খার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আকবর 

শা হোসেনকুলী খাঁজাহানকে বাঙ্গলার শাসনকর্তা করিয়৷ তাহার 

সহিত রাজা টোন্ডর মল্পকে বিদ্রোহ দমনে পুনরায় বঙ্গে পাঠাইলেন। 

শিক্রিগলী রক্ষক মোগল সামস্তকে উৎখাত করিয়! দায়ুর্দের দল যখন 

আগমহলের (বর্তমান রাজমহল) নিকটবর্তী হইয়াছে, এমন সময়ে 
থাঞ্জাহান্ তথায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। বিহার হইতে মজঃফর 

খা! আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন; এই সময়ে রোহতস্ 

হুর্গও মোগলের হস্তচ্যুত হইল। "দাদ খা দক্ষিণে গঙ্গা ও বামে ক্ষুদ্র 
পর্বতশ্রেণী রাখিয়া এক উপযুক্ত স্থানেই সমর সজ্জা করিলেন। 

ও স্বাস্থ রক্ষায় ব্যবস্থা ন। থাকায় প্লেগের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভব "গৌড় গোর 

হুইল' বলিয়। এঁতিহাসিক নিস্তব্ধ । 



১০৬ রর মধ্যযুগে বাকল! । 

কয়েক মাস ধরিয়া মৌগল পাঠান উভয় পক্ষ প্রায় সম্মুখীন হইয়। 
অপেক্ষা করিতে লাগিল। উভয় দলেই চতুর্দিক হইতে নূতন সেন! 
আনিয়া! বলব্ৃদ্ধি করিল। মোগণ পক্ষে পাটনার দিক হইতে নূতন 

কামানও আসিল। পাঠান পক্ষে জুনৈদ খ। ও কালাপাহাড় ছুই 

পার্খে সৈন্ত চালনা কারতেছিলেন; মোগল আগ্রেক়ান্ত্রের প্রবল 

পীড়নে দুই অধিনায়কের সেনাদলই সন্ত্রস্ত হইল। ছুই জনেই গোলার 

আঘাতে প্রাণ হার।ইলেন (৮)। অন্ঠান্ত অনেক সেনানী হত!হত হইলে 

পলায়নপর দাযুদূ ধৃত হইয়া মোগল সেনাপতির শিধিরে নীত হই- 
লেন। বিদ্রোহ অপরাধে তাহার শিরশ্ছেদ দণ্ড হইল" আকবর 

বাশ! বঙ্গবিহারে বিষম গোল শুনিয়। স্বয়ং সদ্ধলে ফতেপুর শিক্রী 

হইতে গোৌড়াভিমুখে চলিয়াছেন, পথে সেকালের নিয়মে দায়ুদের ছিন্ন 
শির তাহার সমীপে উপহার আসিল (৯) । তিনি রাজধানীতে প্রহ্যা- 

বর্তন করিলেন € ৯৮৪ হিঃ-_-১৫৭৬ খুঃ)। বঙ্গে পাঠান শাসন শেষ 

হইল; কিন্তু পাঠান দলনের অনেক বিলম্ব রহিল। 
রাজমহুলের যুদ্ধের পরে হোসেনকুলী খাঁজাহান্ হস্তী ও অন্যান্থয 

লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি মহ! সমারোছে বাজ! টোডর মল্লের সঙ্গে বাদশাহের 

সমীপে পাঠাইয়া মজঃফর তার অধীন সৈম্ভদলকে বিহারের পাঠান- 
গণকে .নির্জিত করিবার জন্য রাখিয়1 স্বয়ং সগ্তগ্রামের দিকে যাত্রা 

করিলেন। তথায় আফগান সেনানীদিগকে দূরীভূত করিয়। দাযুদের 

(৮) আকবর নামার মতে কালাপাহাড় আহত হইয়া পলায়ন করেন। অন্য 

এক যুদ্ধে যারা যান। 

(.0৯) আকবর নানা_ইং অন্বাদ। শত্রুর মস্তক কাটিয়া! উপহার প্রেরণ 

যোগল পক্ষের 'নিয়ম । €মাগলমারীর যুদ্ধের পরে বন্দীদিগের শিরশ্ছেদ করিয়! 

মিলার সাজাইবার কথ ও আছে। | | 
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পরিবারবর্থকে বন্দী করিলেন। এক দল সৈন্য উড়িস্তার দিকে পাঠান 
তাড়াইবার নিমিত্ত এবং অপরদল উত্তরাঞ্চলে প্রেরিত হইল। কুচ- 
বেহার রাজ মোগলের সহিত সন্ধিহ্থত্রে আবদ্ধ হইলেন, কিন্তু পুর্বর- 
বঙ্গে পাঠানের৷ প্রবল বরহিল। খাঞ্জাহানের ছুই বৎসর শাসন কালের 
মধ্যে সমগ্র বিহার ও উড়িষ্যার উত্তর ভাগ হইতে পাঠানেরা তাড়িত 

হইল। মজঃফর খা রোহতস্ দুর্গ জয় করিলে পাঠান পুনরায় ঝাড়- 

খণ্ডের দিকে সরিয়। পড়িল। ১৫৭৯ খুষ্টান্দের প্রথমে মজঃফর খ। বঙ্গ 

বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্তী হইলেন; কিন্তু এই সময় হইতে আঁক- 

বর স্বতন্্ ভাবে রাজস্ব আদায়ের জন্য এক দেওয়ান্ এবং প্রধান বিচার 

পতি দিলী হইতে নিয়োজিত করিয়! পাঠাইলেন। দেওয়ান্ রাজস্ব 

বিভাগের সর্বময় কর্তা হইয়] সুবাদারের আবশ্যক মত টাক] তাহাকে 

দিয়। অবশিষ্ট বাদশাহ সরকারে পাঠাইবেন, এই নিশ্মম হইল। মজঃ- 
ফর খ। এই বৎসবেই পাঁচলক্ষ টাকা পাঠাইয়। বাঙ্গলা স্থুবার খাঁঞজান। 

চালান আরম্ভ করিয়! দিলেন। এই সঙ্গে উপডৌকন স্বরূপে কয়েকট! 

হস্তী ও ব।ঙগলার শিল্পজাত উৎকুষ্ট দ্রব্যাদিও প্রেরিত হইল। 

মোগল বংশের পুর্ব প্রথামত মুনেম খা বঙ্গে জায়গীরদারের প্রতিষ্ঠা 

করিতেছিলেন, পূর্বেই বলা হইয়াছে । আফগান্ জায়গীরদারদিগের 

স্থানে নূতন লোক প্রতিষ্ঠা সহজও ছিল, _-ততিন্ন প্রত্যন্তভাগে কয়েক- 
জন সেনানীকে জা'য়গীর প্রদত্ত হইয়াছিল । এখন বাদশাছের "আদেশে 

জায়গীরদারগণের নিকট তাহাদের অধীন সেনাদলের আমুপুর্বিক 

বিবরণ এবং সৈন্ের বায় বাদে বাকী টাকার তলপ দেওয়! হইল। 
এই সমস্ত জায়গীর পরিবর্তনের কথাও উঠিল; কারণ সেনানীবর্শ 
একস্ানে ব্বীর্ঘকাল থাকিলে গোল উঠিতে পাঁরে। * মোগল জায়গীর- 

ফারবর্গ এই আদেশ প্রচারে আতক্কিত হইলেন। উত্তরে ঘোড়াথাঁট 



১০৮ মধ্যযুগে বাঙ্গলা। 

রঙ্গপুরে কাকশালান্ দলপতি বাবা খা এবং দক্ষিণে বালেশ্বরের নূতন 

জায়গীরদার খালেদীই প্রথমে মাথা নাড়িলেন; ক্রমে অন্ত ছুই চারি 
জন তাহাদের দলপুষ্টি করিতে লাগিল । শেষে বাবা খা নেতা হইয়! 

বরেন্দ্র হইতে গৌড় পর্যন্ত অধিকার করিয়া বসলেন। এই সময়ে 
বিহারের জায়গীরদারেরাও বাদশাহী আদেশের বিরুদ্ধে অভ্যুখিত 
হইয়া মাসুম কাখুলীকে নেতা করিয়! বিদ্রোহ আরম্ভ করিল। আক- 

বর শ। প্রথমে দাঁন ও ভেদ নীতির প্রয়োগ উপযুক্ত বোধ করিয়! 
আদেশ পাঠাইলেন, স্ুবাদারের কঠোর ব/বহার সঙ্গত হয় নাই, 

কাকশালান্গণ সরকারের চিরদিনের হিতাকাজ্কী,_-বাদশাহের বশ্ঠতা 

স্বীকার করিলে তাহাদের অপরাধ গ্রহণ কর! হইবে ন।। মজ:ফর, 

ইতিমধ্যে গঙ্গার পশ্চিম কুল রক্ষার উদ্ভোগে . ছিলেন । বাদশাহী 

আদেশ বিদ্রোহী দলে জ্ঞাপন করিলে তাহার ছল করিয়া রাজস্ব 

দেওয়ান্ এবং তন্থ। দেওয়ানকে নিকটে আনাইয়। তাহাদিগকে বন্দী 

করিল এবং নূতন সর্তের প্রস্তাব করিল। ইতিমধ্যে বিহারের বিদ্রোহী- 
দ্বল তেলিয়াগড়ী হইতে বাদশাহী ফৌজ তাড়াইয়৷ বাঙগলায় প্রবেশ 
করিলে সকলে একযোগে কার্য আরম্ত করিল। রাজধানী টাড়া রক্ষা" 
অসাধ্য হইল। মজঃফর আত্মসমর্পণ করিলে তৎক্ষণাৎ নিহত হুই- 

লেন। রাজবন্দীদ্রিগের মধ্যে. সৈফউদ্দীন্কে ষেনাপতি পদে বঃণ' 
করিয়া বঙ্গ বিহারের বিদ্রোহী মোগল সামস্তেরা কিয়ৎকাল. যথেচ্ছ, 
ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিল। | 

এই সমস্ত সংবাদ আগ্রায় বাদশার নিকট পৌছিলে, কেবল মোগল 

সেনাপতি নিয়োগ নিরাপদ নহে, হিন্দু জমিদার ও গুজাব?কে স্বপক্ষে 

আনয়ন আবশ্তক; এই সমস্ত বিষয় পর্যযালোচনা করিয়! বিচক্ষণ আক- 

বর শাহ রাজা! টোরমন্কফে শাসনকর্তা ও সেনাপতিপদে বরণ করিয়া 



মোগল-পাঠান। ১০৯ 

বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে পুর্বাঞ্চলে পাঠাইলেন। সমগ্র শাসকবৃন্দ, 
জায়গীরদাঁর ও জমিদারবর্গের উপর পরোয়ানা জারি করিয়। বিব্রোহ- 

দমনে সকলকে স্বপক্ষে আনয়নের তারও বাজার উপর ন্যস্ত হইল। 
রাজ! জৌনপুরে উপনীত হইলে তথাকার শাসনকর্তা ও পেন।পতি 
মাসুম ফারংখুদী তিন সহত্র অশ্বারোহী সৈলন্যসহ যোগ দিতে প্রস্তত 

হইলেন। গব্বিত তরুণবয়স্ক মামুমের দ্বারা বিশেষ কোন সহায়ত! 

হইবে না জানিয়াও পশ্চাতে এরূপ সৈন্তদল রাখিয়া যাওয়। নিরাপদ 

নহে ভাবিয়া তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইল এবং চাতুরী করিয়। তাহাকে 

একটু বাড়াইয়৷ অনুগত করিয়া লইবার চেষ্টাও করিলেন । 
রাজা টোডরমল নিব্বিন্ে মুঙ্গের পর্য্যন্ত আসিলেন (১৫৮০ খুঃ)। 

ভাগলপুরের নিকটে ৩০ হাজার বিদ্রোহী সেনা সমবেত হইয়াছে 
সংবাদ পাইয়। মুঙ্গেরের পশ্চিমে পাহাড় পর্য্যস্ত স্থান গড়বন্দী করিয়া 

সৈন্য সংস্থাপন করাই পরামর্শ হইল। কয়েকদিন মধ্যেই বাদশাহী 
দ্লের-দুইঙ্গন পেনানী বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দ্রিল; কিন্তু রাঁজা টোডর 

মল্ল নান কৌশলে এবং নগদ অর্থ দ্রিয়। হিন্দু জমিদারবর্গের নিকট স্বয়ং 
রসদ সংগ্রহ ও বিদ্রোহীদল যাহাতে উপযুক্ত রসদ না পায় তাহার 
ব্যবস্থ। করিলেন । : বিদ্রোহী সেনাপতিরা তিন দিকে তির ভিন্ন দলে 
যাইতে বাধ্য হইল। মাস্থম কাবুলী বিহারের দিকে যাত্রা করিলে 

রাজ! পাটন! রক্ষার নিমিত একদল সৈন্য পূর্বেই পাঠাইয়৷ স্বয়ং অপর 

সেনাসহ সত্বর অগ্রদর হইলেন। একটি যুদ্ধে বিদ্রোহী সৈন্ঠ ছত্রতঙ্গ 
হইয়। পুনরায় বাঙলার দিকে কফিরিল; রাঁজ। বর্ষাকালে হাজিপুংর 
শিবির সন্নিবেশ করিলেন । এই সময়ে আজাম্ খা বাদশাহ দরবার 

হইতে বিহারের শাসনকর্তী নিযুক্ত হইলেন। ফারুংখুদী অযোধ্যায়: 

বদলী হইয়। বিদ্রোহী হওয়ায় রাঁজ। টোভরমল্লের প্রেরিত শাহবাজ থার 



১১০ মধ্যযুগে বাজলা। 

অধীন সেনাদল এলাহাবাদের শাপদনকর্তীকে দমন করিয়া মযোধ্যার: 

বিদ্রোহ দলন করিল (১৫৮১ খুঃ)। আজাম খ। সদগ্ধ ব্যংহ:রে 
বিদ্রোহী দলকে বাদশাহের পক্ষে লওয়ান বিফল দেখিয়া পূর্বাঞ্চলের 
সমগ্র অবস্থা জ্ঞাপন জন্থ বাদশাহের নিকট গ্েলেন। এই সময়ে 

গুজরাটে বিদ্রোহ চলিতেছিল; আকবরের ভ্রাতা হাকিম কাবুল হইতে 

 পশ্চিমাঞ্চ আরুমণের উগ্ভেগ করিতেছিলেন। বঙ্গ বিহারে ছুইজন 

কর্তা থাকিলে বিভক্তকর্তৃহে বিদ্রোহের শান্তি অসম্ভব দেখিয়৷ রাজা 

টোডরমল্লকে পশ্চিমাঞ্চলে কার্ধয দিয়! বাঁদশ। আজ।ম্ খাকেই বঙ্গ বিহার 
উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিয়োজিত করিলেন। আঞ্জাম খা আকবরের 

ধাত্রীপুক্র, তাহার নাম আঞ্জিজ (৯০)। সদয় ব্যবহারে এবং উৎকোচা- 

দ্বির প্রয়োগে তিনি অল্পদিন মধ্যেই কাকশালান্ দ্রিগ্কে বশীস্কৃত 
করিলেন। মাস্থম কাবুলীর দলও ছিন্নতিন্ন হইয়া পড়িল। টাড়া 

অধিকারের কিছুদিন পরেই এদেশের জলবায়ু, স্বাস্থ্যকর নহে লক্ষ্য 

করিয়৷ আজাম অচিরে বিদায় পাইবারু প্রার্থনা করিলেন। 

মোগল সৈনানীগণের বিদ্রোহের অবকাশে ছত্রতঙ্গ 'পাঠানদল 
পুনরায় কতনু খর অধীনে সমবেত হইল। উড়িষ্যার উত্তরাংশ 
:. সম্পূর্ণ আত্রন্ত করিয়৷ মেদিনীপুর ও পশ্চিম ব্ধমান অধিকার করিতে 

বিলম্ব হইল না। দামোদর নদ এখন মোগল পাঠানের অধিকারের 
| সীমান্থচক ব্যবধান হইল। আজাম্ খ পাঠানের বিরুদ্ধে ফে 

সেনাপতিকে পাঠাইলেন, তিনি সৈন্ঘবল যথেষ্ট নহে বলিয়! সন্ধির 

নিমিত্ত পাঠান-শিবিরে দৃত পাঠাইলেন) সন্ধির কিছুই হইল না। 

5৫১০) আকবর থলিতেন “আজিজ ও আনার মধ্যে এক দুধের নদী আছে, 

উহ পার.হওয়া যায় না| . | ্ 



মোগল-পাঠান । ১১১ 

সামান্ত ছুই একটি যুদ্ধের পরে উড়িষ্য। সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া কতনু 
খার সহিত সদ্ধি হয় । 

এই সময়ে পূর্ববঙ্গের প্রধান ভৌমিক ইসা খ মস্নদ আলি (১৯) 
অন্য ছুই একজন পাঠান সামস্তের সাহায্যে মোগলের অধীনত। অস্বীকার 

করেন । মান্থম খা কাবুলী ভাটি অঞ্চলে গিয়। ইস! খার আশ্রয় লন। 
মোগল শাসনকর্তা শাহবাজ খা সদলে খিজিরপুরের নিকট পদ্মা পার 

হইয়! ইসার অন্ুুপস্থিতে সোনার গঁ? অধিকার করিলেন ।  কাতরাপুর 

প্রভৃতি দখল করিয়া মোৌগলদল ব্রহ্গপুভ্রের ধারে শিবির সন্নিবেশ 

করিল। মান্ুমর্খা ভাওয়ালের দিকে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে 

ইসা খঁ। কুচবিহার অঞ্চল হইতে সৈন্ঠসম্তার সহ আপিয়া পড়ায় অবস্থা 

অন্তরূপ দীড়াইল। ভাওয়ালের দিক্ হইতে নদীর তীরে অন্যতম 

মোগল সেনানী তাস্থুন্ খা মাসুমের দ্বারায় পরাভূত হইলেন। ব্রহ্গ- 
পুল্রের উচ্চ বাঁধ কাটিয়! দিয়া মোগল শিবিরের এক অংশ প্লাবিত কর! 
হইল। . তখন শাহবাঙ্জ ইসার সহিত মিটমাট করিবার চেষ্টা করিলেন 7. 

কিন্ত তাহার নিজের দলে মতাস্তর ঘটল। শাহবাজ টাড়ায় প্রত্যা- 

বর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি আগরায় ফিরিতেছিলেন, 

এমন সময়ে বাদশাহের আদেশ আসিল, শীহ্ব ফিরিয়! বিদ্রোহ দমন 

করুন; অন্তান্য সৈম্তদঙ্গ তাহার সহিত যোগ দিবে। শাহবাঞ্জ 

পূর্ববঙ্গে চলিলেন। সেরপুরের নিকট হইতে মান্ুম খাকে দূরীভূত 
করিতে বিলম্ব হইল না । কিন্তু সতর্ক ইসা থা নিজ অধিকারে জল 

জঙ্গলের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিলেন। শেষে মোগল বাদশাকে 

(১১) আরুল ফজন্গু ইহাকে “র্জবান্ ই ভাটি' উপাধিতে নির্দেশ করেন। 

ইসা! ও অন্যান্য ভৌমিকদের“বিষয় পরে বল। হইবে! 



১১২ মধ্যযুগে বাল! । 

উপডঢৌকন প্রেরণ করিয়া মিটমাট করিলেন। মাসুম মক গমন স্থির 
করিয়। নিজ পুত্রকে বাদশাহ সমীপে পাঠাইয় ক্ষমা চাহিলেন। (১২) 

শাহবাঁজের পরে অস্থায়ী মোগল শাসনকর্তা উজির থার মৃত্যু 

হওয়ায় রাজা মানসিংহ বাঙলা বিহারের স্ুবাদার হইয়া আসিলেন। 

প্রথমেই তাহার পুত্র জগৎপিংহ ঘোড়াঘাট অঞ্চলের মোগল সামস্তগণকে 
সমন করিয়া যশস্বী হইলেন। বাঙলার জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া 
মানসিংহ বিহবারেই রহলেন; সইদ্ খা ডেপুটী স্বরূপে বাঙলার কার্য 

চালাইতে লাগিলেন । বিহারের ছই এক জন অশান্ত জমিদারকে দমন 

, করিয়া মানপিংহ পাঠ।নের হস্ত হুইতে উড়িষ্যা কাড়িয়। লইবার 
উদ্ভতোগ করিলেন। আফগানের। দক্ষিণ বাঙ্গলার অধিকার একবারে 

ত্যাগ করে নাই। রাজ! বঝাড়খণ্ড হইয়! অগ্রসর হওয়া স্থিত করিয়া 

সইদৃ থাকে সদলে বর্ধমানের দিকে সৈন্থ চালনার নিমিত্ত লিখিলেন। 
সইদূ বর্ধা সাগত জানাইয়া ইতস্তত; আরম্ভ করিলেন। মানলিংহ 

বর্ধধান পার হইয়। জাহানাবাদে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার 

অভিপ্রায় করিলেন। কিন্তু কতনু, খার দল তাহার ২৫ ক্রোশ দুরে 

ধরপুর পর্যযস্ত অগ্রসর হইয়াছে, এবং বাহাদুর থার অধীনে একদল 
পাঠান অগ্রে আসিতেছে সংবাধ পাইয়া মানসিংহ জগৎসিংহের অধীনে 

একদল সেনা পুরোভাগে প্রেরণ করিলেন । বাহাছুর রায়পুর ছুর্গের 
'যধ্যে আশ্রয় লইয়! সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন, এ দিকে কতলু খান 
নিকট সাহাষ্য চাহিলেন। অপর পাঠান সেনাদল আসিছ। উপস্থিত 

হইলেও অগর্থসংহ সতর্ক হইলে না! । শেষে পাঠান্রে আক্রমণে 

খরা লইয়। শিবির ত্যাগ করিয়! পলায়নে বাধ্য হইলেন । বিষুুরের 
স্দধিদার হাশির পূর্বেই কুষারকে সতর্ক করিয়াছিলেন ; এক্ষণে 

(৯২) আকবর নাম।--12117০৮--5, ৮? 1. 
7. 
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তাহারই আহন্গকুলো গ্রাণরক্ষ1! হইল।. বিষুপুর-রাজ তাহাকে নিজের 
বাড়ী লইয়া! গেলেন (১৩)। মানশিংহ পুত্রের পরাজয়ে ক্ষুন্ধ হইয়া 

সেনানী দ্বিগকে লইয়! পরামর্শে কর্তব্যস্থির করিবার ইচ্ছ। করিলেন । 
কেহ কেহ বলিলেন, সলিমাবাদে ফিরিয়া টসন্ত সমবেত করা! হউক। 

মানসিংহ এ প্রস্তাব অগ্রাহ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হওয়াই সংযুক্তি মনে, 
করিধেন। বাদশাছের সৌভাগ্য তাহার সহায় হইল। কতনু খা দশ 
দিনের পীড়ায়, মার! 'গেলেন। আফগানের! সন্ধির প্রার্থন। করিল। 
মোগল 'বাদশার নামে খোৎ্বা চালাইবে ও মুদ্রা গ্রস্ত করিবে 
স্বীকার করিল। জগন্নাথ ক্ষেত্রে পুরী" ছাড়িয়া দিবে এবং জমিদার, 

বর্গের উপর উৎপাত করিবে না,-_-অবশিষ্ট উড়িষ্যায় তাহাদের অধিকার 
থাকিবে, এইরূপ মীমাংসা করিয়! মানপিংহ বিহারে ফিরিলেন । 
| কতলু: খাঁর মন্ত্রী ইশা খা লোহানীর জীবিতকালে পাঠানো। সন্ধি 
'ভঙ্গ করে নাই। কিন্তু ছুই বৎসর .গরে তাহার মৃত্য হইলে আবার 
উহ্ারা দিপমুত্তি ধারণ করিল। জগন্নাথক্ষেত্র পুরী দখল করিয়া 
বলিল: এবং হাম্ষিরের- অধিকৃত বিষ্বপুরের দক্ষিণভাগ নুন করিয়। 
রাজ! 'মানসিংহ এক্ষণে ব্গ বিহারের সমগ্র সৈন্ত একঝ্িত করিয়া 
পাঠান ঘবলদের সক্ধয়' করিলেন . সইদ্ খ। পীড়িত ছিলেন; সারিয়া 

উঠিয়া সার বষ্ঠসহজ অশ্বারোহী সহ রাজার. দলে যোগ. 'দিলেন'। 
শ্হরদল ছেদিনীপুরের় জঙ্গলের মধ্যে ছিল মোগল, সৈশ্চ অগ্রসর 
ইল ও উছারা ্বর্রেখা পার হইব যুদ্ধার্ধে সন্জিত হইল ।.সনথুখে- 
হী আনাই দো. চিরদিনই পাঠানের প্রতিকৃল হইয়াছে । 
এসেছ কনার হী দির, “দল তে, কিট: ; ধর ইজ), 

নি কব টি রা | 



১১৪ মধ্যযুগে বাঙ্গল | 

পাঠানেরা প্রাণপণে ভীবণ বেগে আক্রমণ করিলেও মোগলদের 
সংখ্যাধিক্যে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিতে পারিল না সমস্ত দিন 

যুদ্ধের পরে? যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। মোগলদল পশ্চাৎ 
ধাবন করিয়া কটক হুর্গ অবরোধ করিল। শেষে কটকের জমিদার 
রামচন্দ্র প্রার্থনায় পাঠানের। সম্পূর্ণ বগ্ততা স্বীকার করিবে ও রামচন্দ্র 
নিয়মিত রাজকর দ্রিবেন, স্বীকারে সন্ধি হইল; পাঠানগণকে খলিফা- 
বাদে জায়গীর দেওয়া হইল । 

_ মানসিংহ বিহারে প্রত্যাবর্তন করিয়া পাঠানদের নিকট ৃহীত 

১২০ টি বণহস্তী বাদশাহের নিকট উপহার পাঠাইলেন। বাল 

বিহারের শাঁসন ভার সম্পূর্ণভাবে স্বহপ্ডে রাখিবার উদ্দেপ্তে তিনি এই 
সময়ে আগ্মহলের হুর্গ সংস্কার করাইয়া তন্মধ্ো নিজ প্রাসাদ নির্মিত 
করিলেন। এই সময় হইতে উহার নাম হইল. রাজমহুল। মুসল- 
দানের! পরে বাদশাহের নামে উহার নাম রাখিল *আকবর নগর? | 
রাজমহল .কিয়ৎকাল বাঙ্গলার স্থুবাদীরের রাজধানী ছিল। কটকের 
জ[মদাঁর. রামচন্দ্র অঙ্গীকৃত ব1জদ্ব না! দেওয়ায় পরবর্ষে (১৫৯২. খুঃ) 

কুমীর জগলিংহ ক্টক অঞ্চলে অগ্রসর হইয়া করেকটি ক্ষুদ্র দুর্গ 
অধিকার করিয়া 'লষ্টলেন | . এই সময়ে পাঠানদের উপর কর. আদায় 
লইয়া কিছু অত্যাচার হইয়াছিল। কুমার লদলে -কটক অঞ্চলে 
ছিলেন, সেই জ্ময়ে পাঠানের! পুনরায় দলবদ্ধ হুইয় বক্ষে প্রবেশ 

করিল, অগ্রগামী একদল পাঠান আসিয়। সগ্তগ্রাম বন্দর লুঠন 
করিয়! ছুলস্ুল বাধাইয়৷ দ্রিল। রাজ মানপিংহ্ আবার. 'সদলে 
আমিলেন ; কিন্ত পাঠান .দিগন্ক 'অধিক উত্যক্ত করা নীতি... বিরুদ্ধ 

| ভাবিয়া তাহাদিগকে নির্দিষ্ট জায়গীর ছাড়িয়া দিয়া এরং. জমিদ্রার 

সলামচন্্র ক্ষমা, প্রার্থন৷ করায় তাহার সহিত মিট. মাট, করিয়!- কিছ 
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দিনের জন্ত শাস্তি স্থাপনা করিলেন। পরবর্ষে রাজা মানসিংহের 

ভাগিনেয় জাহাঙ্গীরের পুত্র বালক খসরু নামে উড়িস্বার শাসনকর্তী 

নিযুক্ত হইলেন; -ীহার পাঁচহাজারী মনসবদারীর ব্যয় ম্বরূপ 
উড়িস্তার রাজকর হইতে কিছু টাক। দেওয়ার ব্যবস্থা হইল ; রাজ 

তাহার ভেপুটী স্বরূপ রহিলেন। রাজ। মানসিংহ অতঃপর বাদশার 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়। বর্ধিত সন্মান লইয়। বঙ্গে প্রত্যাগমন করিলেন । 

ফুচবিহার রাজ এই সময়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। মোৌগল 

বাদশার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন । কিন্ত তিনি কুচ বিহারে 

ফিরিয়া গেলে রাজগণ ও অমাত্যবর্গ তাহার প্রতিকূল হইয়া তাহাকে 

বন্দীভূত করিল। মানসিংহ জেহাজ খাঁ নামক সেনানীর অধীনে 
মোগল সেন! পাঠাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়! ব্বপদে ১০ 

প্রতিঠঠিত করিয়া দিলেন। ( ১৪) 

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে আকবর দাক্ষিণাত্যে বুদ্ধ. যাত্রার জন্য রাজা 
মানসিংহকে বাঙ্গলা হইতে যতদূর" সম্ভব সৈন্য লইয়। যাইতে আদেশ 
দেন। রাজার প্রস্থানের পরেই আফগানের! দলে দলে ওসমান খাঁর 

(১৫) অধীনে সমবেত হইয়া! বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইল। রাঁজার 

প্রতিনিধি মহা সিংহ ও প্রতাপ সিংহ ভদ্রকে পাঠানের হস্তে সম্পূর্ণ 

নির্জিত হইলেন (১৬)।. পাঠানের! বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল । এই 

সমস্ত সংবাদ আজমীরে রাজ! মানসিংহের নিকট পৌছিলে তিনি 

(১৪)- 56990715001 01 89627£51. 

(১) ইয়া্টের দিদ্দেশ যতে গুসযান কতলু খর পু । কিন্তু অন্য মতে ইনি 

অযাত্য ইশা নী লোহানীর পুত্র . . ] রা 

(১৬) আ।কৰর নামা-70110: ০1 7. ইয়ার ভ্রমে “মোহন লিং ভি 



১১৬ মধ্যযুগে বাঙলা । 

যথাসম্ভব সৈন্ত সংগ্রহ কারিম ত্বরিতপদে বাঙ্গলার দিকে আসিলেন । 
রোসাটের নিকটে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া এবং চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
ও পলাগয়িত মোগলদল একত্রিত করিয়া লইয়া মানপিংহ বাঙ্গলার 

সীমান্তে উপনীত হইলেন । সেরপুর আতাইএর নেকটে সুসজ্জিত 

আফগান দলের সহিত মোগলের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। . আবার 

পুঝোভাগের হস্তী পাঠানের বৈরী হইল। রাঙ্জপুত ও মোগল দলের 

প্রচণ্ড আক্রমণ সহা করিতে ন। পারিয়া পাঠান পুষ্ঠ প্রদর্শন করিল। 

বুদ্ধ জয়ের পরে মাঁনসিংহ বাদশাহের নিকটে গা সাত হাজারা 

মন্সবদারী পাইয়া! সসম্মানে বঙ্গে প্রত্যাগমন করিলেন। আরও তিন 

বৎসর এদেশে থাকিয়। শান্তি স্থাপন করিয়া মানসিংহ বাদশাহের 

সম্মতিক্রমে কার্য্য ত্যাগ করিয়। আগ্রায় দরবারে রহিলেন। তৎ্পরে 

আকবর শ:র মৃত্যু হইলে জাহাঙ্গীর পুনরায় তাহাকে শাস্তি স্থাপনের 

নিমিত্ত বঙ্গে প্রেরণ করেন। ওস্যানের দল আর একবার মস্তকো ত্তলন 

করিয়া পূর্বববন্গে. বাদশাহী থানাদাত্প বাজ বাহাছুরকে তাড়াইয়। দেয়। 

মাঁনসিংহ পুনরায় পাঠান দলন করিয়া! পরে জমিদার গণের বিদ্রোহ 

দমন করেন। | 

পর্ভ,গী্ ফিরিঙ্গী ও আরাকানের মগের মধ্যে যখন দক্ষিণ বক্ষে 
যুদ্ধ কলহ চলিতেছিল, সেই সময়ে স্থবিধ৷ বুবিয়া৷ আফগানের! পুনরায় 
ওল্মান্ খার নেতৃত্বে উখিত হইয়াছিল (১৭)। ১৬১২ থ্ুষ্ঠাবে 

0১9) ষ্য়ার্টের মতে এই আফগান্ বিদ্রোহ ও যুদ্ধ উড়িবটায় ঘটয়াছিল। 
13100101781 ঢাক। হইতে শত ক্রোশ দুরে এক মোগল পাঠান যুদ্ধের কথ! বলেন, 

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার এই যুদ্ধের অন্যতষষ মোগল সেনানী মির্জা হসনের 

আ'্মকাছিনী হইতে দেখাইয়াছেন যে যুদ্ধ পুর্বববঙ্গে চাক! ও ০ মধ্য সীমানায় 

€দৌলম্বাপুরে হুইয়।ছিল। | 
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মোগল শাসনকর্ত। ইন্লায খা সুজা থা নামক সেনানায়ককে 

ওম্মানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধের পরে 
আফগানেরা পরাজিত হয়। ওসমান সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সাংঘাতিক 

রূপে আহত হইয়! সন্ধ্যার সময় মারা যান। তাহার ভ্রাতাও পুত্র 

বাদশার বশ্ততা স্বীকার করিয়। মুক্তি পায় এবং এই সময় অবধি 
অগত্যা পাঠানের। শান্ততাব ধারণ করে। মোগল-পাঠান এখনও 

বাঙলার স্থানে স্থানে ক্রীড়াপটে বিরাজমান! ষোড়শ শতাবের 

শেষভাগৈ এই ক্রীড়ায় সমগ্র বঙ্গ অন্দোলিত হইয়া উঠিয়াঁছিল। পশ্চিম 
দক্ষিণ বাঙ্গল! রসদ যোগাইতেই অস্থির হইয়! উঠিয়াছিল? ইহার উপরে 

বিপ্লবে অবশ্তস্তাবী দন্থ্যদলের দৌরাত্মা বৃদ্ধি হইয়া লোকের ধনপ্রাণ 
রক্ষা কঠিন সমস্য। দাড়াইয়াছিল। 

ও - রপ্ত» পার" প্র ৫ আস ও ৪ 



আ্লভ্উ ভঞ্খতাঁক্ £ 

জমিদার ও মগ ফিরিজী। 
মোগল পাঠান বিপ্লবের সময়ে পুর্ববঙ্গ এবং সুন্দরবন অঞ্চল 

বার ভুইয়ার মুলুক নামে অভিহিত হইয়াছিল। কার্ণাণডেজ ডুজারিক 
প্রমুখ পর্ভ,গীজ জেন্ুইট পাদরীদিগের 'লখিত' বিবরণীতে বার ভু ইয়ার 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হিন্দু রাক্গত্বকালে প্রধান রাজার অধীন 

আট বা বার জন সামন্তকে লইয়া একটি মণ্ডল গঠিত হইত (১)। 
কালে হয়ত বার জন সামন্ত থাকার প্রথাই প্রচলিত হইয়াছিল । 
পাল রাঁজগণের শীসন সময়ে বাঙ্গলা এইরূপ বার ভুইয়৷ ছিল, 
তাহার প্রমাণ ধর্শমঙ্গল কাব্য গুলিতে পাওয়া বায় (২)। তৎপরবস্তা 

কালের এই বার ভূঁইয়ার কথা লইয়া অনেকে অনেক জল্পনা কল্পনা 
“করিয়াছেন, তাহার আলোচনায় বিশেষ ফল নাই। মোগল আক্রমণের 

সমকালেই. জেন ইট পাদরার৷ এদেশে আসিয়! নিক্বঙ্গে রাজার তুল্য 

ক্ষমতাশালী ছাদশ তৌমিকের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন; পার্চাসের 
ভ্রযশবতেও এরূপ কথা আছে। পর্তগীজ পাদরীর1 লিখিয়াছেন, 

ভূঁইয়াদের মধ্যে ডিনজ্জন হিন্দু অবশিষ্ট মুসলমান; শ্রীপুর, বাকৃলা 
(চন্ত্র্ধীপ) ও চগ্ডিক্যান্--এই তিনের অধিপতি হিন্দু ভূইয়া । 

(১) মন্থ সংভ্তা-_-৭ম 'ধ্যায়। 

(২) 'বারভূঞা! বমে আছে বুকে দিয়া ঢাল' মাণিক গাঙ্গুলী । 'গজপূষ্ঠে নৃপতি 

বেষট্ীত বারভূঞ] ।-- ঘনরাম | 



জমিদার ও মগ ফিরিঙ্গী | ১১৯ 

চঙ্িক]ান্ লইয়! অনেক বাগ্বিতগ্ত। হইলেও পৃর্ব্বে চাদ খাঁর জায়গীর 

ছিল বলিয়া সুন্দরবন অঞ্চলই বিদেশী পর্্যাটকের বিকৃত উচ্চারণে 

&ঁ নাম পাইয়াছে, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না; ডুক্গারিক লিখিক়াছেন_ 

মোগলের। ইহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেও ইহারা আবার 

স্বাধীন হইয়াছে । ইহারাই প্রকৃত পক্ষে রাঙ্গ্যাধিপতি; কিন্তু 

ভু'ইরা নামে অভিহিত। সমস্ত পাঠান ও বাঙ্গালীরা ইহাদের 

অধীনতা স্বীকার করে | (৩) 

জেন্ু ইট পাদরীরা সোণার গ? অঞ্চলের পুর্ব কথিত ইশা থাকেই 

প্রধান ভুইয়া বলিয়াছেন; অগ্ত মুপলমান ভূঁইয়ার নাম পাওয়। যাঁয় 

না। কথিহ আছে যে, ইশা খার পিতা রাজপুত বংশীয় হিন্দু। 

বাল্যে ইহারা দুই সহোদ্রে দাস স্বরূপে বিক্রীত হইয়া বিদেশে 

নীত হন এবং পরে ইহার মাতুল ইহাকে বাঙ্গলায় লইয়া আসেন। 

ইশ। নিজ প্রতিভাবলে ক্রমে সুবর্ণ গ্রাম খিজিরপুরের জমিদারী লাভ 

করেন। মোগল-পাঠান বিপ্লবের কালে অন্য জমিদার দিগকে আয়ত্ত 

করিগা তিনি সমগ্র ভাট বা পুর্ব বঙ্গের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। 

খিজিনপুরের মধ্যে কাটরা পুর উহার রাজধানী ছিল। (৪)। 

মানুম খ। কাবুলী ইহার আশ্রয় লইয়! আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, পূর্বেই 

উল্লেখ করা গিয়াছে । খাঁজাহানের সময়ে ইশা নামে মাব্র মোগলের 

গ্রভুশক্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। মোগল সেনানীগণের বিদ্রোহাচরণে 

সুবিধা পাইয়! তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ব্যবহার আরস্ত করেন। 
7
 শা টা শী টিটি 

(৩) প্রতাপাদিত্য-_্তীধুক্ত নিখিল নাথ রায়। 

(৪) 451098778102--001100 ৮০1. %1, আকবর নামায় '১২জল জমিদপারকে 

ইশা খা নিজ অধীন করেন' লেখা 'আছে। জেসুইট পাদরীর। কাটরাপুরের স্থানে 

“কজ্রাতু' করিয়াছেন। 



১২০ মধাযুগে বাল! । 

কুচবিহার রাজ পর্যন্ত তীহার আঙ্ুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য 

হন। তাহার অধিকারে জল জঙ্গল অধিক থাকায়" সহজে শত্রু পক্ষ 

তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিতনা। কথিত আছে যে 

পার্খ্ববন্তী বিক্রমপুর শ্রীপুরের টাদ ব্াঁয়ের (কোন মতে কেদার 
রায়ের ) বিধবা! কন্ঠা সোণামণিকে বল ও কৌশলে আনাইয়া ইশা 
খ|! তাহাকে বিবাহ করেন। এই টাদ ও কেদার বায় প্রীপুবের 

ভূঁইয়।। টাদ রায় এই অপমানের পরে ইশ! খাঁকে নির্যাতন 
করিতে অসমর্থ হইয়া! ক্ষোভে কালগ্রাসে নিপতিত হন। ইশা খাঁর 

মৃত্যুর পরে সোণাবিবি মগ দিগের আক্রমণ হইতে দেশ ও আত্ম 

রক্ষার উপায় না দেখিয়া অগ্নিকণ্ে প্রাণ বিসঞ্জন করিয়াছিলেন; 

এই প্রবাদ ও চলিত আছে। 

শীপুরের কেদার রাঁয় ও ছুদ্ধর্য তৌমিক ছিলেন। বির্রমপুরের 

চতুদ্দিকে বহুতর নদী থাকায় বিপ্লবের অবকাশে শক্তি সঞ্চয় ও স্বাধীনত। 
অবলম্বন অনেকটা সহজও ছিল। ইশা খাঁর অধিকার আক্রমণ 

ব্যাপারে নিক্ষল হইলেও কেদার রায়ের পক্ষে সে সময়ের সুবিধায় 
মোগলের অধীনতাপাশ ছিন্ন কর! কঠিন হয় নাই। তাহার অনেক- 

গুলি কোষা রণতরী ছিল। নৌসৈন্ত চালনার জন্ত তিনি অনেক 

পর্তগীজ ফিরিঙ্গী ও. নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সনদ্বীপের অধিকার 
লইয়া তখন গোলযোগ চলিতেছিল। মোগল সাত্রাজ্যভূক্ত বলিয়া 
প্রচারিত হইলেও আরাকানের মগ ও পর্তগীজ ফিরিঙ্গীর মধ্যে উহার 
স্বামিত্ব লইয়! দ্বন্ব হইত। কেদার রায় এই সুযোগে সনদ্বীপ নিজ 

অধিকারে আনয়নের উগ্োগ করিলেন । কার্ডালো নাঁমক পর্ত,গীজের 
অধীনে অনেক রণতরী পাঠাইয়া কেদার রায় “একবার সনদ্বীপ দখল 

কব্রিলেন। কিন্তু কার্ডালে৷ অচিরে মগ ও মোগলদিগের ছ্বারা অবরুদ্ধ 



জমিদার ও মগ ফিরিলী । ১২১ 

হইলে বঙ্গোপদাগরের পর্তগীজ দলপতি মাটুম্ চারিশত সৈগ সঙ্গে 
আনিয়। তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। কেদা'র রায় পর্ত্গীজদের হস্তেই 
সনদ্বীপের ভার দ্রিলেন। এই সময়ে চট্টগ্রাম হইতে সমগ্র বঙ্গোপ- 

সাগরের মুখে পর্তগীজের প্রাধান্য বিস্তার দেখিয়া আরাকান রাজ 
তাহাদের দমনে কৃতসঙ্গল্প হইলেন। তিনি পর্ত,গীজের বিরুদ্ধে কামান 
যুক্ত বড় জাহাজ ব্যতীত দেড় শত ত্রিংশৎ ক্ষেপণীমুক্ত রণতবী 

পাঠাইলে কেদার বায় উহাদের সাহাধ্যার্থ একশত কোঁষা প্রেরণ 

করিলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পরে পর্ভ,শীজেবা জয়ী হইল । 
বিপক্ষের ১৪৯ খানি রণতরী অধিকার করিয়া লইল ( ১৬০২ খৃঃ) (৫)। 

আরাকান রাজ এই পরাভবে ক্রুদ্ধ হইয়! পুনরাম্ন বুসংখ্যক রণতরী (৬) 

পাঠাইলে পর্ভগীজের1 অল্প সংখাক নৌক! ও লোক সাহায্যে সেবারেও 
জয়লাত করে । অনেক মগ নিহত হয় এবং শাহাদের ১৩ খানি 

রণতরী দগ্ধ হইয়া যায়। জয়লাভ হইলেও রণতরী সকল বিনষ্টপ্রায় 
হওয়ায় এবং ঝড়ের ভয়ে পর্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো ৩০ খানি 
নৌকাসহ শ্রীপুরে কেদার রায়ের আশ্রয়ে আদিলেন। অবশিষ্ট 
পর্তগীজেরা বাক্লা, চণ্ডীক্যানে গেল। সনদ্বীপ মগেরা অধিকার 

করিয়া লইল। 

এই সময়ে রাজা মানপিংহ নিম্ন বঙ্গের জমিদারবর্গকে আয়ত্ত 
করিবার উদ্মোগ করিতেছিলেন। ভূইয়াদের মধ্যে পরম্পরে বিদ্বেষ 

তাব ছিল, এবং গৃহচ্ছিদ্র জানাইবার লোকেরও অভাব ছিল না। 

কেদ।র রায় বিক্রমপুর অঞ্চলে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়।ছেন 

( ৫) 7১011001785. চ১1121117)5--40) 52৮ 13004 তি 

(৬) পর্ত,গীজ বিররণীতে ইহার সংখ্যা সুহশ্র এবং নিজেদের ৬* মাত্র আছে। 



১২২ মধাযুগে বাজলা । 

বলিয়া! তাহাকে দমন করিবার জন্য নৌসেনাপতি মন্দা বাঁয়ের অধীনে 

মোগল রাজের একশত খানি কো'ষা রণতরী প্রেরিত হইল। মেঘন। 

বক্ষে এক ঘোরতর জলযুদ্ধে কাঁালোর নায়কতায় সমর কুশল কেদার 

রায়ের জয় হইল? মন্দ] রায় নিহত হইলেন (৭)। কার্ভালো অতঃপর 

গোলিন বন্দরে (হুগলিতে ) উপন্তিত হইয়া! সেখানে এক মোগল 

ছুর্গ অধিকার করিয়া লর। পার্চাস্ লিখিয়াছেন, কার্ভালোর নামে 

বাঙ্গলায় লোকের এতই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, এক সময়ে 

একজন ৫* খানি রণপোতের অধ্যক্ষ মগ সেনাপতি স্বপ্নে কার্ভালে৷ 

আক্রমণ করিয়াছে ভাবিয়া লোকজনকে বিব্রত করিয়! তুলেন । 

আরাকান রাজ ইহ! শুনিয়। তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন । যাহা 

হউক, মোগল ও মগের ভয়ে কার্ভালো নানাস্থানে পলাইয়া শেষে 
যশোরে প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় লয়। মগেরা এই সময়ে সনদ্বীপ ও 

বাকল! চন্দ্রদ্বীপের কিয়দংশ অধিকার করিয়া এ অঞ্চলে ভয়ানক উৎপাত 

.আরম্ত করিযক্লাছিল। আরাকান রাজ যাহাতে তাহার অধিকার 
আক্রমণ না| করেন, এই উদ্দেশ্তে এবং হয়ত তাহার অনুরোধ ক্রমেই 

প্রতাপাদদিত্য কার্ভালোকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করেন। 

(৭) 091৮5811005 510 96 91710011৮10) ০৮2 1010 00 079 

[)1209) 11016 10 আও5 901009171% 8352011060 101) 0110 100101700 (505569 

৪2180 05 11005101129 (0৮917100701 010 01091? ৮110 11251006 501)19০65৫ 

0820 17200 609 1015 272500917 59100 0010]8 015 11519 86210500015, 

[0110970 2. 0191) 97)0105 12 01)098 70105 06105 20101171217 119 

86061 2 01097 551) 1121)0217 25 31281729109 0০8175৪1105 087100 

8৮2 006 10017012110) 0)61109 1200৮737601 7 ০700 10 076 

1809 660 1)9 ৪100 00 20110) 90116756116 6) &, 02501506006 1২10%073 

900০5 00015 100100150 116 &০, ৫0০, 10101085111 চট [৬ 

০] ৬, ৮ | | 



জমিদার ও মগ ফিরিঙ্গী । ১২৩ 

ফিরিলী দন্ু্যু হইলেও সেই বীর পুরুষকে আশ্রয় দিয়! নিহত করা 

নির্দয়তা ও কাপুরুষতার কার্য সন্দেহ নাই। 

পাঠান দলপতি ওসমান খাকে দমন করবার নিমিত্ত পুর্ব বঙ্গে 
আসিয়। রাজা মানসিংহ কেদার রায়কে পরাস্ত করেন। জয়পুরে 

আবিক্ষ'ত বংশাবলী ও বিবরণী হইতে জানাযা যে কেদার রায়কে 

পরাভূত করিয়। রাজা মানপিংহ তাহার এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, 

এবং তাহার কুলদেবতা শিলা দ্েবাকে জয়পুরে . লইয়া যান (৮)। 

এই সময়ে কেদার রায় যানসিংহের নিকট বশ্ততা স্বীকার করিলেও পরে 

তিনি আরাকান রাজের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। (৯) মগের! নিয়বঙের 

অনেক স্থান অধিকার করিয়া বিক্রমপুর আক্রমণ করিলে কেদার 

তাহাদের পক্ষই অবলম্বন করেন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে মগগণকে পরাভূত 
করিয়া রাজা মানমিংহ কেদ।র রায়ের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। 

এ সময়ে কেদার রায়ের পাঁচশত রণতরী ছিল। যোগল সনানী 
কিলমক্ আক্রমণ করিতে আসিয়। শ্রীপুরে কেদার রায়ের বাহিনী 

দ্বার। অবরুদ্ধ হইয়। পড়িলেন। রাজ! মানসিংহ সাহার সাহাধার্থ 

অন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন । প্রবল যুদ্ধের পর কেদার রায় 
পম অক -.. পা লা ৮০ ৭4 প্  স ০পশশ শা ৮ শি শশীটি তা তা শা ৩৩8 শ সা শশশ ৮৮ ৩ হা. ০ পপ শো শা শিশাপি পাপী শ শি শত 

(৮) শ্রীঘুক্ত নবকৃদঃ রায়ের উদ্ধত “জয়পুর বংশাবলী'__ নিখিল নাথ রায়ের 

'পরতাপাদিত্যেণ এ ধ্ষির সম্পূর্ণ আলোণিত হইয়াছে । শিলাদেবীকে জয়পুর লইয়া 

যাওয়া কেদার রায়ের দ্বিতীয় বার পরাভখ ও মৃত্যুর পরে হওয়াই সম্তব। শিল|- 

দেবী ( শল্লাদেবী ) এখনও প্রাচীন আমেরের রাজধানীতে স্থাপিত আছেন। তাহার 

পুরোহিত বাঙ্গালী ; দেবীর নিকট প্রতাহ এক ছাগ বলি হয়। 

(৯) লু (21981) [3215 ) 900099000 1)9 1015 1105 10102110010 0৮5] 

210 £২০, 070 79171081706 13101201000 আ)0 1180 06৩1) 00:০1)1) 

19000960109 119,7510517--7011065 [70)2-৮০0] ছিঃ, 



১২৪ মধাযুগে বাঙ্গল। । 

আহত হইয়া বন্দীভূত হইলেন ; তাহাকে মানসিংহের নিকট লইয়া 
যাওয়ার কিন্ৎক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হয় (১০)। 

টাদ ও কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর সোণার গা হইতে নয় 
ক্রোশ অন্তরে পল্মার তৎকালবর্তী একশাখ! কাঁলীগঞ্গার তীরে অবস্থিত 
ছিল। তৎপরে পদ্মাবতীর প্রবল প্রবাহ যোগে এ নদী ভীষণ মুস্তি 
ধারণ করিয়! ভরপুর প্রভৃতি ধবংস করিয়া প্রবাহিত হয়। চাদ কেদার 

রায়ের সমগ্র কীন্তি নষ্ট করিয়! দিয়াছে বলিয়া উহার নাম এখন 

কীর্তিনাশ! হইয়াছে । কেদার রায় বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন) কেদারপুর 

নামক গ্রাম এখনও তাহার নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজবাড়ীর প্রসিদ্ধ 

মঠ এখন এই রায় বংশের প্রধান কীনত্তিস্তস্ত। সেকালের জমিদারবর্গের 
ত কথাই নাই, সাধারণ ভদ্রলোৌকেও কুস্তী, তীরচালন! প্রভৃতিতে 

অত্যান্ত ছিলেন। পাঠান আমলে বাঙগলায় পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্ত শাসন 

ছিল, পূর্বেই বল! গিয়াছে । জমিদাঁরবর্গকে নিজ সৈন্ত সামস্ত লইয়া! 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানে লিপ্ত হইতে হইত । মোগল পাঠান বিপ্লবে আত্ম- 

রক্ষার জন্যও বল প্রয়োগ আবগ্তক হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠান 
আমলে অর্দস্বাধীন থাকায় জমিদারবর্গ সহজে মোগলের করাক্ত্ 

হইতে প্রস্তত হন নাই। কিন্তু কেদার বায় বা প্রতাপাদিত্যের 
চেষ্টিত নাঙ্গালী জাতির স্বাধীনত। প্রাপ্তির উগ্ভম নহে। ব্যক্তিগত 

প্রয়াস সমবেত চেষ্টার অভাবে বিফল হইয়াছিল। বঙ্গে বীরধর্মা 

লোকের অভাবে 'এরগ্োপি ভ্রুমায়তে হইয়া কেদার রায়ের বীরত্ব, ও 

কীন্তি কাহিনী নানাভাবে পল্লপবিত হইয়াছে (১১)। 
(১০) [08020 011215 15110112- 440202502-111965- 219015 ০01 

[0018--৮০]), ৮1. 

(১১) প্রবাদ বলে যে কেদর রায়ের সহিত মুদ্ধারন্তের পূর্বে মানসিংহ 

তাহাকে এই পত্জ লেখেন +-- 



প্রতাপাদিত্য | ১২৫ 

ভারতচন্দ্রের. নিপুণ তুলিকায় যাহার কীন্তি গাথা উজ্জ্লতর রূপে 
চিত্রিত হইয়াছে (১২) সেই বঙ্গীয় বীর প্রতাপাদিত্যের কাহিনার 

এতিহাপিক ভাগ নিশ্রে বিবৃত হইতেছে। প্রতাপাদিত্যের পূর্ব 
পুরুষেরা সপ্তগ্রামে কান্ুন্গে! সেরেস্তায় কার্য করিতেন। তাহার 

পিত। শ্রহরি ও খুল্পতাত জানকী বল্লত সুলেমান কররাণীর রাজত্ব 

কালে গোঁড় বাদশা সরকারে কার্য করিয়া বশস্বী হইয়া! উঠেন। 

সম্বয়স্ক বলিয়] দাযুদ খার সহিত শ্রীহরির বথেষ্ট সন্তাব হয়, এবং 
রাজা হইয়৷ দাযুদ শ্রীহরিকে উচ্চতর পদে উন্নীত করেন। কতুল খা 

ও শ্রীহরির পরামর্শে ই দায়ুদ নিজ প্রধান মন্ত্রী লোদী খাকে নিহত 
করেন (১৩), সেই অবধি শ্রীহরির প্রতিপত্তি আরও ৰদ্ধিত হয়, এবং 
তিনি বিক্রমাদ্দিত্য উপাধি লাভ করেন, এই সমস্ত কথা পুর্বেই উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । সুন্দরবন অঞ্চলের ভৌমিক চাদ খা নিঃসন্তান মারা 

.ভ্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী, 

সকল পুরুষ মেতৎ ভাগি যাও পলায়ী, 

হয় গজ নর নৌকা কম্পিত] বঙ্গভূমি, 

ধিষম সমরসিংহে। মানসিংহঃ প্রয়াতি। 

উত্তরে কেদার রায় লিখিয়া পাঠাইলেন ং-_ 

ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্তং, 

বিভপ্তি বেগং পবনাতিরেকং, 

করোতি বাসং গিরিরাজ শুঙগে, 

তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ | 

মানসিংহের সংস্কুতে কুলায় নাই বলিয়৷ হিন্দীর আশ্রয় লইতে হইয়াছে 

(১২) যশোর নগরধাম, প্রতাপআদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ ইত্যাদি। 

(১০) ০৪৮৪ £&০হ-5111905[10012-501 ৬, 



১২৬ মধ্যযুগে বাঙলা । 

যাওয়ায় শ্রাহর্রি দাধুদের নিকট এ জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন এবং 

পীঠস্থান যশোর ঈশ্বরীপুরে আবাসস্থান মনোনীত করেন। বাদশাহের 

সহিত যুদ্ধে দায়ুদের পাঁটনা হইতে প্লায়নের সময়ে শ্রীহরি তাহার 
সমস্ত ধনরত্ব অনেক নৌকা পুর্ণ করিয়া শ্রীহরি করিয়াছিলেন। এই 
ধনসম্পন্তি যথাসময়ে যশোরের বাটিতে আইসে। দাঁযুদ্দের ভাগ্য 
বিপর্যয়ের মধ্যে এই অর্থ আর প্রত্যপিত হওয়ায় সুবিধা! ঘটে নাই, 

বলাই বাহুল্য ।, যশোরের চতুঃপার্খস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ শ্রুহরিবর করতল- 

গত হইলে তাহারা উভয় ভ্রাতায় নগর পত্তন ও তাহার শ্রীবুদ্ধি সাধন 

করেন। মোগলের সহিত যুদ্ধে দাযুদের পতনের পরে অবশ্য তিনি 

বিপন্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু কথিত আছে যেরাজ! টোন্ডর মল্ল বঙ্গের 
ব্যবস্থা করিতে আমিলে ইহাঁর। অনেক সরকারী কাণজপত্র দিয়া তাহার 

সহায়তা করেন; তজ্জন্য, রাজ সন্তষ্ট হইয়া ইহাদের প্রার্থনা মতে 

নিদ্দি রাজকর স্বীকাঁরে যশোহর জমিদারা ইহাদের নামে বন্দোবস্ত 

করিয়া দেন। - ্ 

" শ্ীহরির পুত্র প্রতাপ বাল্যকালে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎকাল 
প্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যায়াম ও অস্ত বিগ্ভায় পারদশণ হওয়ায় তাহার 
“হঠকর্ম্মে সদাঁমতি, হঠ হঠ সদাগতি' হইয়াছিল। বন্য জন্ত শ্বীকাঁর 

প্রভৃতি শক্তির পরিচায়ক কার্যে তিনি যথেষ্ট আনন্দ অন্ুতব 

করিতেন। প্রবাদ আছে যে এই হঠকারী ঘুবককে কিঞ্চিৎ শীস্ত 

করিবার বাসনার তাহার খুড়! বসন্ত রায়ের পরামর্শ ক্রমে তাহার 
পিতা প্রতাঁপকে কিছুর্দিন আগরায় বাদশ! দরবারে প্রেরণ করেন, 

কারণ মোগল রাজধানীর এশবর্ধ্য 'দেখিলে প্রতাপ আপন শক্তির 

লঘুতা অন্ুতব করিবে । এই প্রবাদে আরও গল্প যোগ হইয়াছে 
যে প্রতাপ তথা হইতে নিঙ্জের নামে জমিদারী পত্তনের কর্মান 
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'আনিয়াছিলেন (১৪)। প্রতাপাদিতা চরিত রচরিতা রাম রাম বু 

“যে মত আমার ক্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে বলিয়া 

আরম্ভ করিয়৷ প্রতাপাদিত্য সন্বন্ধে যে সকল প্রবাদ মূলক বিবরণী 

দিয়াছেন, এখানে তাহার আলোচনার স্থান নাই, নিখিল বাবু সে 

কার্য যথেষ্ট করিয়াছেন। এই সকল গল্প হইতে বুঝা যায় যে 

প্রতাপ কোপন ন্বল্তাব ছিলেন এবং খুল্পতাত বসন্ত রায়ের উপর 

তাহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। পিতার জীবিতকালেই তিনি পুথক্ 

ভাবে থাকিবার ইচ্ছায় যশে।রের দক্ষিণ পণ্চিমভাগে ধুমঘ!ট মামক 
পল্লীতে এক নগর পত্তন করেন । বিক্রমাদ্দিত্য পুত্রকে দশ আন 

ও ভ্রাতাকে ছয় আন বিষয়ের অংশ দিয়া যান। 

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পরে.ধূমঘাটে মহ। ধূমধামে প্রতাপাদিত্যের 

গৃহ প্রবেশ ও অভিষেক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল । বন্ু মহাশয়ের নির্দেশ 
স্্। ৮ সী শী তত ও শশী? শিপ ১ পপ পাপা শি পপ ৩ - পাপা শা্িশিশাশীশ শশ্াশাীী্পীশী শী শী াশ্পিশী। পর পার 

(১৪ ) প্রতাপ আদিত্য চরিত রঢয়িতা রাম রাম বু লিখিয়াছেন, স্থুরসিক 

আকবর বাদশার জিজ্ঞাসিত 'শেত তুজঙ্গিনী জাত চলিহে' সমস্তার পূরণ করিয়। 

প্রভাপ দরবারে সম্মানিত হন এবং কৌশলে নিজনাষে ফর্ান্ করাইয়া লন।-_ 

সমস্ার পূরণ এইরূপ স্মভুত ভীঘায় ;_ 

সে বর কামিনী নীর নাহারতি, রিত ভালি হে। 

চির মঢরকে গচপর বাবিকে, ধারেছ চল্ল চলি ঠে। 
রায় বেচারি আপন মনসে, উপনা ওচারি হে, 

কেছুঈ মরোরতি দে ভুজঙ্গিনী জাত চলি হে। 

শীবুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূঘণ ইহার নর্থ করেন, সেই শ্রেষ্ঠ কামিনী জলে স্নান 

করিতেছে, এ রীতি ভাল বটে; তাঁহার পর ঘাটের উপর বস্ত্রধানি নিজড়াইয়া 
পুক্কর্ণীর ধারে চলিয়াছে ; ব্লায় বেচারা আপন মনে বিচার করিয়া এই উপম] স্থির 
করিল যেন ুন্তিমতী শ্বেত ভূজিনী চলিয়া যাইতেছে । প্রতাপািত্য-_রায়। 
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মতে অন্নপ্রাশনের সময় 'প্রতাপাদিত্য নামকরণ হয়। ইহ! সম্ভব, 

কারণ পিতার স্াায় পুত্রের উপাধি দিতে দ্বিতীয় দুদ অবতীর্ণ 

হয় নাই। আবার তাহার পুত্র “উদয়াদিত্যঠ লাম পাওয়ায় 

একথা সমর্থিত হইতেছে । নূতন নগরে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্টিত হইয়! 
প্রতাপ প্ররুত প্রস্তাবে স্বাধীন হইবার কল্পনা করেন। বিপ্রবের 

সময়ে পাঠান সর্দারদের মত ভূইয়া জমিদারের ও সহজে মোগলের 
অধীনত স্বীকার করেন নাই। বল সঞ্চয় করিয়া সাগর দ্বীপ ও 

পার্শবর্তী স্থান অধিকার করিতে প্রতাপাদিত্যের বিলম্ব হয় নাই। 

ইতিহাসে উল্লেখ না থাকিলেও স্বাদার আজিম খার সময়ে 

প্রতাপের সহিত মোগল পৈন্তের সংঘর্ষ হইয়াছিল, বোধ হয়। 

প্রতাপাদিত্য চরিত্রে লিখিত আছে, আবরম্ খা! নামে পাঁচ হাজারী 

মন্সবদার প্রতাঁপের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া নিহত হন। 

ইব্রাহিম খা নামক সেনানী আজিম খার সময়ে বাঙ্গলায় কাধ্য 
করিয়াছিলেন (১৫)। পাঁচ হাজারী বা নিহত ন1 হউন, হয়ত তিনি 

প্রতাপের দমনে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বর্তমান যশোর টাচড়ার 

রাজাদিগের প্রাচীন কাগজ পত্র হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, 
তাহাদের বংশের স্থাপয়িতা ভবেশ্বর রায় প্রতাপের বিরদ্ধে আজিন 

খার সহায়তা করায় আজিষ সৈরদপুর প্রভৃতি চারিটি পরগণা 
প্রতাপের রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভবেশ্বরকে প্রদান করেন, 

(৯৬) সম্ভবতঃ আজিম খা স্বয্ং সদলে অগ্রসর হইলে প্রতাপ 
অধীনত স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঘটক কারিকার জাহাঙ্গীরের 

সময়ে প্রেরিত সেনাপতি-_“আজিমং পাতয়ামাস”_ইত্যাঁদি উক্তি 

এ জাতীয় গ্রস্থের মুল্য জ্ঞাপন করিতেছে ! 

€ ১৫) 8190101790-48107 /৯00211-৮5402৭ (১৬) ৬950 1207১ 9১500, 
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মোগলের সহিত সংঘর্ষে নিজের দুর্বলতা অন্ুতব করিয়া 
প্রতাপাদিত্য কিছুকাল বল সঞ্চয়ের উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন । 

স্থানে স্থানে কয়েকটি ক্ষুদ্র ছর্গ নির্মাণ করাইয়া তিনি পর্ভ গীজ 

সেনানীর অধীনে এক দল গোলন্দাজ সৈম্ত শিক্ষিত করাইয়াছিলেন। 
রাজ্যরক্ষার জন্য সাগরের দিকে তাহার নৌসৈম্তও ছিল। নৌবল 
অধিক না থাকায় আরাকান রাজের সহিত মিত্রতা রক্ষার জন্ত 

তিনি পর্তগীজ নাবিক কার্ভালোকে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করেন, 
পূর্বেই বল! হইয়াছে । যখন পূর্ববঙ্গ মোগল পাঠানে হাঙ্গাম! 
চলিতেছিল, এবং শাহবাজ খা ও পরে মানসিংহের সেনাদল যখন 

ইশ! খ। ও কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, সেই 

সময়ে প্রতাপ সৈন্তবল বদ্ধিত করিতেছিলেন। খুড়! বসন্ত বায় সম্ভবতঃ 
প্রতাপের স্বাধীনত। লাতের প্রয়াসের প্রতিকূল ছিলেন। যে কারণেই 

হউক, প্রতাপের বিদ্বেষ ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়! তাহাকে কাপুরুষোচিত 
নৃংশংম পিতৃব্য হত্যাকাণ্ডে প্রণোদিত করিয্রাছিল। প্রবাদ আছে 

যে বসন্ত রায়ের বাৎসরিক পিতুশ্রাদ্ধের দিবসে পুরী প্রবেশ করিয়া 

প্রতাপ নিরস্ত্র পাইয়! তাহাকে তরবারির আঘাতে নিহত করেন। 
বসন্ত রায়ের ছুই পুত্রও নিহত হন; কনিষ্ঠ নাবালক কচুরাঁয় (১৭) 
বাচিয়া গিয়া বাদশাহ দরবারে অভিযোগ করেন। বপন্ত রায়কে 

সবংশে নিহত করার পরে একেশ্বর হইয়। প্রতাপ উত্তরোত্তর বলবৃদ্ধি 
করিতেছিলেন। অন] মঙ্গলে “বারানন হাজার যার ঢালী”--এবং 

“ষোড়শ হলক! হাতি, অযুত তুওঙ্গ সাতি” আছে) সংগ্কত ক্ষিতীশ- 
এপ শাপলা ৪ শসা সপ শত সী ৮ পাপ এ সা 

(১৭) "তার বেটা কচু রায়, রাণী বাচাইল তায়, জাহালীরে সেই জানাইল”ঃ 
-ভারতচন্দ্র। ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতে "একঃ শিশুঃ পলায়নপরে। ধাত্র্য। কচ্চী 

বনে রক্ষিত, আছে ; সেই জন্যই নাম কচুরায়, এই প্রবাদ হুইয়াছে। ইহার পক্ষ 
নাষ রাঘব। 

শা 
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ংশাবলী উহাতে ৫১ হাঞ্জার ধন্গুধ্ণারী যোগ করিয়াছে । বছুতর 
সৈন্ত সামন্ত সংগ্রহ করিয়া প্রতাপ এখন প্রকাশ্ঠভাবে মোগলের 

অধীনতা' অস্বীকার করিলেন। রাজ্য বৃদ্ধির আকাজ্ষায় এই সময়ে 

পাষাণ হৃদয় প্রতাপ স্বীয় নাবালক জামাতা চন্দ্রথীপের অধিপতি 
ব্লামচন্দ্রকে হত্যা করিবার কল্পনা করেন; প্রতাপের পুত্র কন্ঠার 

কৌশলে রামচন্দ্র রক্ষা পান। রাম রাম বসুর মতে বসন্ত রায়ের 

ধাটী হইতেই দ্রুতগামী নৌকারোহণে রামচন্দ্র পলায়ন করেন, এবং 
বসন্ত রায়ের যোগে এই কার্য্য হইয়াছে ভাবিয়া প্রতাপ তাহাকে 

ইহলোক হইতে অপসারিত করেন। যে ভাবেই হউক, কয়েকটি 

হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত প্রতাঁপ ঘ্বণিত হন ও সেই অবধিই তাহার 

অধঃপতন আরম্ভ হয়। প্রতাপ প্রথম অবস্থায় সচ্চরিত্র; সত্যবাদী 

জিতেব্দ্রিয় এবং সর্বগুণসম্পন্ন ছিলেন এই প্রবাদ বস্থ মহাশয়ই 
উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেবীভক্ত নিষ্টাবান্ হিন্দু ছিলেন; 

যশোরেশ্বরীর মন্দির সংস্কার করাইয়া পূজার সুব্যবস্থা করিয়! দিয়া- 
ছিলেন। স্বয়ং সাধক ছিলেন, ইঠ্টদ্রেবতা সদয় ও সুপ্রসন্ন-_একথা 
প্রবাদ সমর্থন করে। ভারত চন্দ্র এই জন্যই “বরপুত ভবানীর, 
প্রিয়তম পৃথিবীর” লিখিক্া প্রতাপকে অমর কৰিয়াছেন। প্রতাপের 
দান শক্তির প্রবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া পাটরাঁণী দানের গল্পকে ও 

আশ্রয় দিয়াছে । রাজোচিত নানা গুণ সমন্বিত হইয়াও অহঙ্কার 

ও নির্দক্নতার নিমিত প্রতাপ স্বীয় অধঃপতনের পথ প্রস্তত করেন। 

এক স্ত্রীলোকের স্তনচ্ছেদের গল্প ও চলিত আছে, এবং সেই জন্তাই 
“বিমুখী অভয়া” € ১৮ ) কথায় যশোরেশ্বরী ছাড়িয়া গিয়! মন্দির 

(১৮) শিলাময়ী নামে, ছিল! তার ধামে, অভয় যশোরেশ্বরী | 

পাপেতে ফিরিয়া, বসিল রুবিয়া, তাহারে অক্কপ। করি ॥__ভারতচন্তর 
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সহিত দক্ষিণ হইতে পশ্চিমে মুখ ফিরাইয়াছিলেন, এই প্রবাদ রচন! 
হইয়াছে। 

যাহা হুউক, প্রতাপের কাল পুর্ণ হইয়া আসিলে মানসিংহ ১৬০৬ 

খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের নিয়োগে পুনরায় বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন। সম্ভবতঃ মানসিংহের প্রস্থানের পরে ১৬০৪ হইতেই 
প্রতাপ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়! চন্সরদ্দীপ অধিকার ও বসন্ত রায়ের 
হত্যাকাণ্ড সমাধা করেন এবং দেশের অনেক লোকে তাহার প্রতিকূল 

হয়। মানসিংহ রাঙ্গমহলে ফিরিয়া আসিলেই সম্ভবতঃ কচুরায় 
উহার শরণাপন্ন হন;. তখনকার দিনে বালকের বাদশা দরবার 
আগরা গমন সম্ভব বলিয়া বোধ হয়না। কচু রায়কে মানসিংহ 

শোর জিৎ, উপাধি দেওয়ার প্রবাদ তাহাকে যুদ্ধে অস্ত্রধারণ 

করাইয়াছে, এমন কি কচুরায় স্বয়ং যুদ্ধে মহাবল প্রতাপের 
হস্তচ্ছেদ পর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে! মানসিংহ রাজমহল হইতে 

যশোর অভিমুখে “বাইশী লঙ্কর সঙ্গে”? ( ১৯ ) অগ্রসর হইলেন। 
তাহাকে বর্ধমান জেলার বড় রাস্ত। দ্বিয়াই আসিতে হইয়াছিল; 

কবি ভারতচন্দ্র এই অবকাশে “বিগ্তা সুন্দরের কথা, প্রঙ্গত শুনিল 

কালীমা তা! স্থপ্রসন্ন হইয়! কন্যাভাবে প্রতাপের গৃহে ছিলেন। তাহার ছুর্ধ্যবহারে 

ত্যক্ত হইয়া শেষে কন্যারপে তাহার নিকটে গিয়। 'বাবা তবে আমি আমি” 

বলায় প্রতাপ দুর দূর বাক্যে তাহাকে বিদায় করিয়াছিলেন--ইত্যাদি। 
(১৯) বাইশী লম্কর সঙ্গে, কচু রায় লয়ে রঙ্গে মানসিংহ বাঙলা আইল, 

অন্নগামঙ্গল । যশোরের প্রবাদ এই বাইশী লস্কর লইয়াও নাড়া চাড়া! করিয়াছে। গল 

উঠিয়াছে, মানমিংহের যুদ্ধে আগমনের পূর্বে বাদশ। ক্রমে ২২ জন ওমর] প্রতাপের 
বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্ সকলেই নিহত হন) তাহাদের কবর এখন পর্য্যস্ত 

 €দখাইয়া থাকে। 
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€সখানে'_ লিখিয়। তৃপ্তিলাত করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর রাজবংশের 

স্থাপয়িত। ভবানন্দ মজুমদার সে সময়ে কান্ুন্গেো! সেরেস্তার কার্য 

করিতেন এবং বাগোয়ান্ প্রভৃতি মৌজার তালুকদার ছিলেন । মাঁন- 
সিংহের পুর্বস্থলী নদীয়ার পথে গমন সময়ে ভবানন্দ তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়া বাদশাহী সৈন্যের রসদের সুব্যবস্থার সাহাষা করায় 

মানসিংহ তাহার প্রতি সন্থষ্ট হইয়াছিলেন। অন্নদামঙ্গল এবং 

নদীয়া রাজের ক্ষিতীশ বংশাবলী এই স্থযোগে রাজাকে ভবানন্দের 

নিবাস খস্ড়ে পার বাগোয়ানে লইয়া গিয়া] সপ্তাহব্যাপী ভয়ানক 

ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ফেলিয়াছেন। অন্নদামঙগল অন্নদার মায়ায় এবং 

বংশাবলী গোবিন্দ এবং লক্ষীর বিবাহ ব্যবস্থার ব্যপদেশে ভবানন্দের 

ভাগারে প্রচুর খাছ্চ জমাইয়া মাঁনসিংহের লক্করের আহার পর্য্স্ত 

সরবরাহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন! যে উপায়েই হউক, ভবানন্দ 

মানসিংহকে সন্ধথষ্ট করিরাছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কারণ রাজ। 

মানসিংহ এই সময়ে ভবানন্দকে কয়েকটি জমিদারী দিয়াছিলেন। 

দেওয়ান কান্তিকেয় রায় তাহার ক্ষিতীশ বংশাবলীতে লিখিয়াছেনঃ__ 

রাজা মানসিংহ ভবানন্দকে প্রথযে মহৎপুর প্রভৃতি যে কয়েক 

পরগণা। দেন, তাহার ফরমান্ বাজবাটীতে আছে-_ফরমানের তারিখ 

১৪০১৫ হিঃ” (১৬৭৬ থঃ) | ভবানন্দ তত্পরে উখড়া প্রভৃতি পরগণা 

বন্দোবস্ত করিয়। লইয়া ভবিষ্যৎ নদীয়া রাজবংশের উন্নতির স্ব্রেপাত 

করিয়াছিলেন । প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে কচুবায় যশোরজ্জিৎ 
উপাধির সহিত এঁ জমিদারী ও পাইয়াছিলেন ॥ 

মানসিংহ সসৈন্যে যশোরের নিকটবর্তী হইলে ধুমঘাটের নিকটবর্তী 
'মৌতলার গড়ের সন্মুথে প্রতাপাদিত্যের সৈন্ত দলের সহিত রাজপুত ও 
মোগল সেনার এক তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। সেকালের বাঙ্গালী যুদ্ধ 
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কাধ্যে অনভ্যান্ত ছিল না। ঢাল তরবার হয় হস্তী ত প্রতাঁপের 

যথেষ্ট ছিল ; রুডা নামক পর্ত,গীঞ্জের অধীনে গোলন্দাঁজ সৈন্যও শিক্ষিত 
হইয়াছিল। বাঙ্গালী সেনাপতি দ্বারা চালিত হইয়া বঙ্গীয় সৈন্য 

মোগল দলকে ত্রস্ত করিয়াছিল। যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র হর্জনসিংহ 

নিহত ও জগৎ সিংহ আহত হন। (২০) প্রতাপাদিত্য প্রাণপণে 

যুদ্ধ করিয়! শেষে পরাজিত ও বন্দীভূত হইলেন। কথিত আছে যে 
আহত প্রতাপকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া বাদশাহের নিকট পাঠান 

হইয়াছিল; পথিমধ্যে কাশীতে তাহার মৃত্যু হয়। 

স্বাধীনত। লাভের জন্য প্রভাপাদিত্য বা কেদার রায় বীরের ন্যায় 

যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসঙ্জন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বাঙ্গালীর নিকট 

তাহাদের স্বতি চিরদিন উজ্জল থাকিবে সন্দেহ নাই। মোগল পাঠান 
বিপ্লব সময়ে প্রধান বাঙ্গালী ভু ইয়াগণ একযোগে কাধ্য করিলে হয়ত 

সফল কাম হইতেন। অন্ততঃ মোগল দলের অধিনায়কগণ ইহাদের 

পক্ষে অনুকূল ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেন। প্রাচীন জমিদারী প্রথার 

উচ্ছেদ সাধন ঘটিয়! প্রক্কৃত শ্বায়ত্ত শাসনের মূলে কুঠারাথাত হইত না। 

কিন্ত সে কালের ভূইয়ার! দেশের কথা তাবিতে পারেন নাই। গোল- 
যোগের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনত! লাভের প্রয়াসই বলবৎ ছিল। সেই 

কারণেই মহাবল মোগলের সম্মুখে তাহারা তৃণের ন্যায় উড়িয়া গিয়া- 
ছিলেন। বাঙ্গল৷ দেশ ও জাতি নুতন বন্ধনে দৃঢ়তর আবদ্ধ হইয়া 
পাঠান আমলের অর্ধ স্বাধীনভাবও হারাইয়াছিল। প্রকৃত বীর বা দেশ- 
নায়কের যে সকল গুণ থাক আবশ্যক, প্রতাপাদিত্যে তাহার কিছুই 

(২*). নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্যে উদ্ধত “জয়পুর বংশাবলী” । এই পুস্তকে 

প্রতাপের ১৩ শত হাতী এবং সৈন্য সরঞ্জাম অনেক ছিল; লিখিত আছে। 
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ছিল না। তিনি স্বার্থ সিদ্ধির জন্ খুল্পতাত বসন্ত রায়কে স্বহস্তে এবং 
আশ্রয় তিক্ার্থী কার্ভালোকে ঘাতক দ্বারা ইহলোক হইতে অপসারিত 
করিয়াছেন; প্রবাদে বিশ্বাস করিতে হইলে স্ত্রীলোকের স্তনচ্ছেদ 

করাইয়াছেন। দাতা ছিলেন ব' ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিলেন না, এই গুণে 

অমানুষিক নির্দয়ত। উপেক্ষিত হইতে পারে না। বীরধন্ম ও 

কাপুরুষতায় অনেক প্রভেদ। বাঙ্গালীর মধ্যে আদর্শ বীরের অভাবেই 

আমর! প্রতাপাদিত্যে সন্তষ্ট থাকি। 

মোগল পাঠান বিপ্লবের অবকাশে অন্যান্য জমিদারেরাও সুবিধ।'মত 

রাজ্য বৃদ্ধির ও স্বাধীনত] লাতের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যশোরের পূর্ব 
ভাগে ভূষণার জমিদার মুকুন্দ রায় প্রথমে মোগলের অধীনতা স্বীকার 

করিয়া পরে মোগল সেনানী দিগের বিদ্রোহের সুযোগে নিকটবস্তী 

ফতেয়াবাদ জমিদারীও অধিকার করিয়া] লন। অতঃপর মোগল সৈন্য 

তাহাকে উৎখাত করে। পাঠান আমলে প্রত্যন্ত ভাগে বিষুপুরের 

বাজার! অর্ধ স্বাধীন মত ছিলেন। কতলুরখখার সহিত মানসিংহের 

যুদ্ধের সময় বিষুপুরের রাজ। বীর হান্বীর পাঠানের দিকে যোগ দিয়া- 

ছিলেন এবং বিপন্ন জগত্িংহকে রক্ষা! করিয়া বিষুপুর লইয়া যান,একথ। 

পুর্বেই বলা হইয়াছে । মানসিংহের সহিত পাঠানের সন্ধি স্থাপিত 
হইলে হান্বীর মোগলের বস্তা স্বীকার করিয়াছিলেন; সেইজন্তই 
পাঠানেরা পরে আবার বিষুপুর অঞ্চলেও উৎপাত করে। এই রাজ! 

বীর হাম্বীরই শ্রীনিবাস আচার্যের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে 
স্বপক্ষের লোক জনের দ্বার ধন রত মনে করিয়! বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল 

অপহরণ করেন। শেষে শ্রীনিবাস রাজধানীতে গিয়া ধর্মোপদেশ দানে 

দন্ত্য রাজাকে শিষ্য করিয়। গ্রন্থ ফিরিয়া পান এবং বিষুপুরে বৈষব ধর্ম 
প্রচার করেন। ভুনুয্ার ভুইয়া লক্ষণ মাণিক্য পূর্বে জিপুরার় রাজার 



চন্দ্রীপ । ১৩৫ 

অধীন ছিলেন। মোগল অধিকারে তাহার জমিদারী লইয়া! অনেক 

বিভ্রাট হয়। ঘটকদের গ্রন্থে তাহার চন্দ্র দ্বীপের রাঁজা রামচন্দ্রের হস্তে 
পরাজয় ও শেষে হত্যার কথ! পাওয়। যায়। | 

চন্ত্রদ্বীপের ' রাঁজ। রামচন্দ্রেরও নান। ভাগ্যবিপর্যযয় ঘটিয়াছিল। 
উপযুক্ত শ্বশুর প্রতাপের হস্ত হইতে রক্ষ। পাইয়া ৬৪ ড় দ্রুতগামী নৌকা 
যোগে তিনি আপন রাজধানীতে পলায়ন করেন। তাহার যৌবনাবস্থায় 
চন্দ্রন্বীপ ও বাক্ল৷ লইয়া অনেক গোলযোগ হইয়াছিল। তঁ।হার পিতার 

সময়ে মুনেম খাঁর অগ্ঠতম সেনানী মুরাদ খা ফতেবাদ বাকল প্রভৃতি 

মোগলের অধিকার ভুক্ত করেন (২১)। কফার্ণাণডেজ, প্রভৃতি জেন্ুইট্ 

পাদরীর1 রামচন্ত্রের বাল্যাবস্থায় বাকৃলা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়াছিলেন। 

অতঃপর আরাকানের মগের। বাকলা ও চন্ত্রদ্বীপের অধিকাংশ অধিকার 

করিয়া লয় । রামচন্দ্র নিজ জমিদারীর উত্তরাংশ পরে পুনরুদ্ধার 

করিলেও দক্ষিণ ভাগে বাকৃল! বনুক1ল ধন্রিয়া মগ ও ফিরিঙী দন্থ্যর 

ক্রীড়াভূমি হইয়। পড়ে । 

বাণিজা ব্যবসায়ী পর্ত,গীজও বাঙ্গলায় বিপ্লবের স্থযোগে জলদস্থ্য 

রূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই বিপ্লবকে ভীবণতর করিয়া তুলিয়াছিল। 

কার্ভীলো৷ ও মাটুস্ প্রভৃতি পর্ভগীজ ফিবিঙ্গী নেতার কথা পূর্বেই 

উল্লেখ কর! হইয়াছে । ইহার] “বাণিজ্যে বসতে লক্ষমীঃ কথার সার্থকতা 

উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পর্ভূগীজ ব্যবসায়ী কোম্পানীর দল ছাড়িয়া 
বঙ্গ সাগরে দস্ত্যবৃত্তি ও ছব্ব,স্ত জমিদারদিগের অধীনে ৫সনিক বৃত্তি 

আরম্ত করিয়াছিল। পর্ত,গীজ ও ফিরিঙ্গী জলদন্থ্যুর অত্যাচার পরেও 
কিছুকাল চলিয়াছিল। - শাজাহানের রাজত্বকালে হুগলী হইতে পর্ত,গীজ- 

(২১) 71001017)2171755 4১177546025, 



১৩৬ মধ্যযুগে বাঙ্গলা । 

গণ তাড়িত হইলে পর বঙ্গে পর্ত,গীজের উৎপাত শেষ হয়। পর্ভ,গীজ 
ফিরিঙ্গীর উতৎ্পাঁত নিবৃত্তি হইলেও পুর্ব ও দক্ষিণ ধঙ্গে অনেক দিন 

ধরিয়া আরাকানবাসী মগের অত্যাচার চলিয়াছিল। এখনও “মগের 

যুলুক” প্রবাদ মগের অনাচারের কথ! স্মরণ করাইয়! দেয়। মোগল 

শাসনকর্তী ফিরিঙ্গী ও মগের উৎপাত নিবারণের স্থবিধার জন্তই 

রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন; কিন্তু এই সমস্ত 

উৎপাত অত্যাচারের নিবৃত্তির পর সম্পূর্ণ শান্তিস্থাপিত হইতে দীর্ঘকাল 

অতিবাহিত হইয়াছিল । 

মোগল প1ঠান মগ ফিরিঙ্গীর ক্রীড়াভূমি হইয়া সমগ্র বাঁঙ্গল! দেশ 
চল্লিশ বৎসর কাল উপদ্রত হইয়াছিল। মোগলরাজ সহঙ্গে বঙ্গভূমির 
অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। সেকালের বাঞ্গালী নিতান্ত 

নিজাব ছিল না। পাঠান ও জমিদার কিন্থা প্রধান অমিদ্ারবর্গ 

এক যোগে কার্য করিলে হয়ত ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত, 

কিন্ত সমবেত চেষ্ট। এক্ষেত্ত্রে অসম্ভব ছিল। সকলেই নিজের স্বার্থকে 

বড় করিয়া দেখিতেছিল | দেশায্মবোধ তখন দেখ! দেয় নাই». 

কখনও দ্দিবে কিনা, তাহাই চিন্তার বিষয়। 



ভল্ঞ্হন ভ্ব্খতান্স 

বাণিজ্য ও বৈদেশিকের বর্ণন! 
অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের উপকূলবর্তী অন্ঠান্ত স্থানের মত 

বাঙলার বহিবাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির পরিচয় ন!নাভাবে পাওয়। 

যাইতেছে । বঙ্গীয় বীর বিজয়সিংহের সিংহলপাত্রার পুর্বে বাঙ্গলার 
বন্দর হইতে বাণিজ্যতরীর বহর যে বিদেশযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল, তাহা 
সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। বিষুণপুরাণে প্রাচীন বন্দর 
তাত্রলিপ্তির উল্লেখ আছে (১)। তৎ্পূর্ধে যখন আধ্ধ্যগণ বঙ্গে 
আগমন্ই করেন নাই, তখনও বঙ্গজাতি বর্মা, শ্যাম আনাম প্রভৃতি 

নান দেশে গিয়াছিল, তাহার প্রমাণ একালে আবিষ্কৃত হইয়াছে (২) 

অমর কবি কালিদাসের রথুবংশে “বঙ্গান্ উৎখাঁয় তরস। নেত নৌ- 

সাধনোগছতান্* উক্তি সে যুগের বঙ্গবাসীর নৌবলের পোষক। গুপ্ত 
সম্রাটদিগের অধিকার কালে পুর্ব ভারতের নাবিককুল - একদিকে 

সিংহল সুমাত্রা,যাঁবা, অন্যদিকে স্ুবর্ণভূমি, কাম্বোভিয়। ও মালয় উপকূলে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়। এক বৃহত্তর ভারতের স্থাপন! করিয়াছিল । 

(১) তাত্রপলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো৷ রক্ষিস্ততি ( বিধুঃপুরাণ ২৪ অঃ 

১৮) | এদেশে তামার খনি নাই। অতি প্রাচীনে দাম লিস্তী নাম পাইয়া কেহু 

কেহ এখানে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, অন্থমান করেন। ্ 

(২) “বন্-লাং' হইতে বঙ. অর্থাৎ বঙ্গজাতীয় রাজপুত্র আনাষে গিয়া নবরাজ্যের 

পত্তন করিয়াছিলেন, জেরিনী প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। 



১৩৮ মধ্যযুগে বাঙগল। । 

এই সমন্তের বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের বিষয় নহে। ফ।হিয়ান্ ৪১০ 

খৃষ্টাব্দে তাত্রলিপ্তির সমৃদ্ধি বর্ণন করিয়াছেন ; তাহার ছুই শতাধিক বর্ষ 

পরে হুয়েন্ সাং ও ইহাকে পূর্ব।ঞ্চলের প্রধান বন্দর বলিয়াছেন। চীন 
পরিব্রাজক দিগের অনেকেই তাম্রলিপ্তি হইতে বাঙ্গালীর জাহাজে 

উঠিয়া সিংহল দিয়া শ্বদেশাব্র! করিয়াছিলেন। সেকালে পুর্বভারত 
এবং ঘাপপুঞ্জ বতীত চীন দেশের সহিতও বাণিজ্যের আদান প্রদান 

চলিত এবং বৌদ্ধ প্রচারকবর্গ এই সকল বাণিজ্যতরী যোগে চীন ও 

জাপানে গষন করিয়। তথায় ভারত'য় ধন্ম ও সত্যত বিস্তারে সমর্থ 

হইয়াছিলেন । 

পরবর্তী কালের সঘতট এবং হরিকেলা নামের বাঙ্গলার বন্দর 
দুইটির স্থান বর্তমানে নিশ্চিতরূপে নিদ্ধারিত না! হইলেও (৩) ইহারা 
সেকালের বাণিজ্য বিস্ৃতির সাক্ষ্দান করিতেছে । বঙ্গে মুসলমান 

অধিকারের সমকালেই প্রাসদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের উল্লেখ পাওয়। যায় (৪) 

ত্রিব্ণ ক্ষেত্র. হইতে বর্তমান ভ্রিশবিঘ। পর্য্যন্ত স্থান লইরা সরম্বতী কূলে 

প্রাচীন সপ্তগ্রাম নগর স্থাপিত ছিল। এখন সেই সপ্তক্রোশ ব্যাপী বিশাল 

নগরের ধবংমাবশেষের মধ্যে একটি মস্জিদ ও একটি মাত্র মন্দির মস্তক 

উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান ! যে সরস্বতী দেশ দেশাস্তর হইতে আগত 

অর্বপোত বক্ষে ধরিয়া নগরপ্রাস্তে উপস্থিত করিত, তাহাতে এখন 

সময়ে পথিকের পদপ্রক্ষাগনের উপযোগী জলও থাকে না কিছু দিন 

(৩) সেঙ্গ চি, সমতট বন্দরের নাম করিয়াছেন। নর্দীর গতি পরিবর্তন 

জলপ্লাবন এবং বদ্বীপের বৃদ্ধির মধো এইরূপ বন্দরের বিলোপসাধন স্বাভাবিক । 

(৪8) টলেমীর বিবরণী হইতে কেহ কেহ ব্রিবেণীর স্থান নির্দেশ করিতে চান। 

জমান রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্ত এক লেখক সাহিত্যপরিষৎ গজিকায় 

'সপ্তগ্রামের বর্তমান বিবরণ লিখিয়াছেন। 



সপ্তগ্রাম ১৩৯ 

পূর্বে প্রাচীন নদীগর্ভে জল সঞ্ালনের জন্তঠ একটি ক্ষুত্র খাল কাট! 
হইয়াছে ; দক্ষিণভাগে কোথাও বা গর্ভের চিহ্ক পর্য্যস্ত লোপ পাইয়াছে। 

নদীগর্ভে হলকর্ষণ কালে কচিৎ কোন কৃষক প্রাচীন মুদ্রা বা জাহাজের 
ভগ্নাংশ পাইয়া সাতর্গায়ের কথা স্মরণ করে। এককালে প্রবল নদী 

প্রবাহ গঙ্গা যমুনা! সর্বতী ত্রিধারার মুক্তবেণী স্থষ্টি করিয়া প্রয়!গের 

ত্রিবেণী ক্ষেত্রের স্তায় এখানে যে ভ্রিবেণীর স্থাপনা করিয়াছিল, এখনও 

ধর্মপ্রাণ বঙ্গীয় মহিলারা তাহার সন্মান রক্ষা করেন। ম্মার্ভ বঘুননগন 

“প্রথ্যয় নগরাৎ যাম্যে সরন্বত্যান্তথোত্তরে । তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্ত গঙ্গাতে। 

যমুনা গত। | ন্াত্বা তত্রাক্ষয়ং পুথ্যং প্রয়াগ ইব লক্ষ্যতে”-ইত্যাদি 
বচনে সাটিফিকেট দিয়! বাঙ্গালী হিন্দুর অনেককে সুদূর প্রয়াগযাঞআার 

ক্লেশ হইতে বাচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্ররহ্যয় নগর বর্তমান পেঁড়ো 

( পাতুয়। )। প্রাচীন বাঙ্গল। সাহিত্যে মনসার ভাষান প্রস্ভৃতিতে 

এই ত্রিবেণীতীর্থের নিকটে “নেতা ধোপানীর ঘটে” বেহুলার মান্দাসে 
সযত্বে রক্ষিত মুত পতির পুন্জীবন লাত, এই তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন 

করিতেছে । | 

১৪১৭ শকে (১৪৯৫ খুঃ) কবি বিপ্রদাস “মনসামঙ্গল” গ্রন্থ রচন। 

করেন। তিনি চাদ সদাগরের সপ্তগ্রম দর্শন প্রসঙ্গে ত্রিবেণী ও সপ্ত-. 

গ্রামের এক সুন্দর বর্ণন দিয়াছেন £-- 

বহিত্র চাপায় কুলে, টাঁদ অধিকারীবুলে, দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম | 

তথ| সপ্তরিসি স্থান, সর্ববদেব অধিষ্ঠান শোক দুঃখ সর্বগুণধাম। 

জোতি হয়্য। একমুতি রিসি মুনি সবে তখি, তপজপ করে নিরন্তর 

গলা আর সরম্বতি, জমুন। বিশাল তথি, অধিষ্ঠান উমা যহেশ্বর | 

দেখিয়। জ্রেবেণী গঙ্গা, াদ রাজ মনে বঙ্গাগ  কুলেতে চাপায়া। মধুকর। 

দানন্দিত মহারাজ, করে নান] তীর্থ কাজ, ভক্তিভাবে পৃজে মহেশ্বর। 



১৪০ 

তির্থ-কার্ধ্য সমাপীয়! 

ছত্তিস আশ্রমে লোক, 

বৈসে জতে। দ্বিজগণ 

সর্বতত্ব জানে মর্মে 

পুরুষ মদন জেনো 

তার রূপ গুণ জতো। 

অভিনব সুর পুরি 

নানা রতবু অবিসাল 

সভে দেবে ভক্তিমুক্তি 

আনন্দে বাজায় বাদি 

নিবষে যবন জতে! 

ছয়দ মোল্লা কাজি 

মসিদ মোকাম ঘরে 

বন্দিয়। মনস। দেবি 

মধ্যযুগে বাঙলা । 

অন্তন্নে হরি (ষ) হয়্যা 

নাহি কোন ছ:খ শোক 

সর্ববশাস্ত্রে বিচক্ষণ 

বিসারদ গুরুধর্ে 

রমণি সাবি্রি হেনে। 

তাহ বাকহিব কত 

দেখি সবপারি সারি 

ঞোতিময় কাচ চাল 

প্রতি ঘরে নানা মুতি 

শঙ্খ ঘণ্টা মুগ মাদি 

তাহা বলিব কতো 

কেতাব কোরাণ রাজি 

লেলাম বাজায় করে 

দ্বিঞ্জ বিপ্রদান কবি 

উঠে রাজ] ভূমিয়৷ নগর । 

আনন্দে বঞ্চায় নিরম্তর | 
তেজময় যেন দিবাকর। 

জ্ঞান গুরুদেবের সোসর। 

আভরণ সব ম্বণময়। 

হেরিতে নিমিম বিলয়। 

প্রতি খরে কনকের বার] । 

র।জমুক্ত। প্রলম্ঘিত ধারা। 

রত্বময় সকল প্র।সাদে। 

দেখি রাজা বড়ই প্রমোদে। 

মোঙ্গল পাঠান মোকাদিম । 

ছুই ওক্ত করে তছলিম। 

ফয়ত৷ করয়ে পিত্র লোকে । 

উদ্ধারিয়া ভকত সেবকে। 

সপ্তগ্রামের কীন্তিকাহিনী বৈষ্ণব সাহিত্যেও যথেষ্ট আছে। চৈতন্ঠ- 
ভাগবতে প্রভু নিত্যানন্দের সপগ্তগ্রাম আগমনের কথায় লিখিত 

হইয়াছে £__ 
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত খবি স্থান। 

জগতে বিদিত সে ভ্রিবেণী ঘাট মাম | . 

সেই গঙ্গ। ঘাটে পূর্বে সপ্ত খবিগণ 

তগপ করি পাইলেন গোবিনা চরণ। 

তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন 

জাহবী যমুন] সরস্বতীর সম্মিলন | ইত্যাদি 

সপ্তগ্রাষের বণিক কুলের সমৃদ্ধির কথ! উল্লেখ করিয়৷ প্রভু নিত্যা- 
নন্দের "অধম মুখ+ বণিকের উদ্ধারে উদ্ধারণদত্তের ভাগ্যের কথা 
বৃন্দাবন দাস সানন্দে বণন করিয়াছেন । সেকালের সপ্তগ্রাম বন্দরের: 



বৈদেশিকের বর্ণনা । ১৪১ 

বাণিজ্য ব্যাপারের বর্ণনা দেশীয় প্রাচীন কাব্যে যাহা পাওয়। যায়, 

বৈদেশিকের ভ্রমণ কাহিনীও তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করে। কবিকন্কন- 
চণ্ডী এবং মনসা-মঙ্গল গ্রন্থগুলিতে ধনপতি বা চাদ সদাগরের বাণিজ্য 

যাত্রার যে বিবরণ আছে, কাব্যাংশ সামান্ত বাদ দিয়া তাহা হইতে সে 

কালের প্রধান প্রধান বাঙ্গালী বণিকের। যে “ভঙ্গ” সাজাইয়] সমুদ্রোপ- 

কুলে দুর দেশে বাণিজ্যে যাইত, তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে 
পান্রি। প্রথমে বৈদেশিক ভ্রমণকারী ও বণিকেরা একালের বাঙলা 

সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহ! লক্ষ্য করিতে হইবে। 

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যে যে সকল ইউরোপীয় ভ্রমণকারী 

এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহাদের লিখিত বিবরণীতে দেশের অবস্থা ও 

বাণিজা সম্বন্ধে অনেক সন্ধান পাওয়। যায়। তাহারা প্রধানতঃ বাণিজ্য 

ব্যপদেশেই ভারতবর্ষে আসেন; সুতরাং বাণিজ্য দ্রব্যাদ্দির কথাই 
তাহাদের গ্রন্থের অনেক অংশপুর্ণ করিয়াছে । ইটালী দেশবাসী 
বার্থেমা ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে ও পর্ত,গীজ পর্য্যাটক বাবেন। ১৫১৪ খুষ্টাবে 
এ দেশে আসেন। বার্থেম! বাঙ্গলায় অতি অল্প দিনের জন্তই ছিলেন, 

তজ্জন্য অন্য অঞ্চলের বিবরণ যত অধিক দিক্সছেন, এ দেশের কথা সেরূপ 

বলিতে পারেন নাই, নতুবা তাহার সহজ সরপ বর্ণনায় আমাদের দেশের 
প্রকত অবস্থার অনেক কথ। জানিতে পারা! যাইত। টেনাসেরিম 

হইতে সেই দেশীয় এক জাহাজে তিনি বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। 

এই শ্রেণীর জাহাজের কথায় বার্থেমা লিখিয়াছেন, “এই প্রদেশের 

লোকের নান প্রকারের বড় বড় জাহাজ প্রস্তত করে । তাহার মধ্যে 

কতকগুলির তলদেশ প্রশস্ত ও সমোচ্চ করা হয়, যাহাতে অল্প গভীর 

জলেও চালান যাইতে পারে। আর এক প্রকারের জাহাজ আছে. 

যাহার ছই দিকেই সরু গলুই; ইহাতে দুখানি হাল ও দুইটি মাস্তল 



১৪২ মধ্যযুগে বাঙলা । 

থাকে এবং উপরে ছত্জি ঢাক! থাকে না। গিধুর্ধী ন!মে অন্ত এক 

জাতীয় জাহাজ হয়, ইহাতে হাজার বস্তা মাল যাইতে পারে এবং তাহার 
উপরে কয়েকখানি করিয়া ছোট নৌকা উঠাইয়। লইয়া নাবিকেরা 

মলকা পর্যন্ত যায় । 

একাদশ দ্বিন নৌযাত্রার পরে তিনি বাঙ্গেলা নগরে (১) উপনীত 

হন। এ পর্য্যন্ত যত নগর দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এইটি বড়ই: 
সুন্দর । ইহার সুলতান এক মুসলমান । তাহার বিশ হাজার সৈন্য 

আছে । এখানে অন্ত স্থান অপেক্ষা ধনবান্ ব্যবসায়ীর বসতি । 

তুল! এবং রেশম জাত বন্ত্রই এখানকার প্রধান রপ্তানী দ্রব্য; এই বস্ত্র 

পুরুষে বয়ন করে, স্ত্রীলোকে নহে । এই দেশে সর্বপ্রকার শস্তও চিনি, 

আদ, তুল! প্রচুর পরিমাণে জন্মে । বাস করিবার পক্ষে পৃথিবীর মধ্যে 
ইহা৷ অত্যুত্রুষ্ট স্থান। প্রায় ছুই শত বর্ষ পুর্বে তোগলক বংশের 

রাজত্বকালে তারতে আসিয়া আফ্রিকা দেশীয় ইবন্ বতোতা। ও এই কথা 
লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, এমন শস্ত! 1 জিনিষ অন্য কোথাও 

পপ শশস আ ত পাশ স্পা শশা আস পাশ 

6) ) এই বা বাঙ্জেলা নগর কোথায় ইহ! লইয়া অনেকে বাগৃবিতও। করিয়াছেন ॥ 

টেনাসেরিম হইতে এগার দিন সমুদ্রঘাত্রার পরে ৫পৌছিলে গঙ্জাসাগরের মুখে কোন 

ধন্দরে পৌঁছান ধায়; আবার নদীর মধ্যে সেকালের প্রধান বন্দর সপ্তগ্রামেও 

আসা যাইতে পারে। বার্থেমা সপ্তগ্রাম বা ট্টগ্রামের নাম করেন নাইঃ 

অথচ প্রধান বন্দরে, সুনার সহরে আসিয়াছিলেন। বাবেসাও বেঙ্গল নাম করেন, এই 

নিমিত্ত অনেকে কল্পনা করেন, নদীমুখে সেকালে কোন প্রসিদ্ধ নগর ছিল ; 

সমুদ্রের জলোচ্ছসে পরে নষ্ট হইয়াছে । দেশীয় ইতিহাসে বখন এরূপ কোন স্থানের 
নির্দেশ পাওয়া বায় না তখন সেকালের প্রথান বন্দর সপ্তগ্রামই বার্থেমার ও 

বাবেসার বাঙ্গেল। মনে কর! অসঙ্গত নহে । - পরবর্তী পর্যযাটকের। কেহই বালেলার 

বার্ডা বলেন নাই। কেহু কেহ মনে করেন, রাজধানী গৌড়কেই বৈদেশিকের! 

বেঙ্গলা সহর বলিয়াছেন । | 

্ 
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দেখি নাই ।. একজন পাশ্চাত্য ধার্মিক ব্যক্তি আমায় বলিয়াছেন, ষে 

আট দহাম মাত্র ব্যয়ে তিনি পরিবার বর্গের এক বৎসরের খাগ্ সংগ্রহ 

করিয়াছিলেন। আট দর্থামে আমাদের ২৪ শিলিং হয়।” 

বাঙ্গলায় আসিয়া বার্থেমা ক্যাথে দেশীয় সারনাউ নিবাসী ছুই 

জন খৃষ্টানের সাক্ষাৎ পান; ইহার] দর্িণ হইতে বাম দিকে 

লিখে। ইহার! পেগ প্রবাল বিক্রয়ের ' উপযুক্ত স্থান এই সংবাদ 

দিয় বার্থেমাকে পেগুতে সঙ্গে লইয়া ফায়। এ দেশ হইতে দক্ষিণ 
দিকের এক উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়। প্রায় হাজার মাইল গিয়! তাহার। 

পেগুতে উপস্থিত হন। 

পর্তুগীজ পর্য্যাটক বাবৌসা ১৫১৪ খুষ্টান্দে বাঙ্গলায় উপনীত হন। 

তাহার গ্রন্থ ঠিক্ ভ্রমণবৃত্ত নহে ; তিনি যে যে স্থান দেখিয়াছেন, তথাকার 

সাধারণ ও এঁতিহাসিক অনেক কথা উল্লেখ করিয়৷ দেশের বাণিজ্যাদি 

বিষয়ের বিবরণ দিয়াছেন। পর্ভ,গীজ বণিকের ভারতে আপার পরে 
কলিকটে হুর্গ নির্মাণ, অর্মজ অধিকার এবং ভারতীয় বণিক্দলের উপর 
উৎ্পীড়ন করিয়া তাহাদের জাহাজ কাড়য়া লইয়া! যেরূপে ছবৃত্ত পর্ত,গীজ 
দল আরবসাঁগরে একাধিপত্য চালাইয়াছিল, তাহার অনেক কথা 

বাবেরপার পুস্তকে পাওয়া যায়। উড়িব্যার কথায় বাত্বাসা বলেন 
“ইহার! হিন্দু: যুদ্ধে কৃশল, এখানকার রাজা নরনিংহের ( বিজয়নগর ব 
কলিঙ্গ ) রাজার সহিত সর্ব] যুদ্ধকার্ষেয ব্যাপৃত। তাহার পদাতিক 

সৈস্ত অসংখ্য । দেশের অধিকাংশ সমুদ্র হইতে দুরব্তী হওয়ায় বন্দর 
অতি অল্প; বাণিজ্য ব্যবসায় সামান্য । তাহার রাজ্য গঙ্গানদীর নিকট 

পর্যযস্ত সমুদ্রের তীর হইয়! ৭* লীগ্ হইবে । এই গঙ্গার অগ্ঠ পার্শ্ব 
হইতে বাঙ্গণা। আরম্ভ ; এই গঙ্গান্গানের জন্য সমগ্র ভারতবাসী তীর্ঘযাত্রা 

করে; তাহার বলে স্বর্গের এক প্রততবণ হইতে নিঃসৃত বলিয়া উহাতে 
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নান করিলে আপদ বিপদ দূর হইবে । এই নদী প্রকাণ্ড এবং ইহার 
উভয় তীর সমৃদ্ধ নগরীমালায় স্থশোভিত। 

বাবেসা লিখিয়াছেন, বাঙ্গল। দেশের ভিতরে হিন্দুই অধিক; 

ইহার! বাঙ্গলার মুসলমান রাজার প্রজ।। সমুদ্রতীরবর্তী নগরে হিন্দু 
ও মুসলমান বান করে। তাহার! নানাপ্রকার বাণিজ্দ্রব্যের ক্রয়. 

বিক্রয়ে ব্যাপৃত থাকে । এখান হইতে নানাদেশে বহু জাহাজ চলিয়া 

থাকে, কারণ সমুদ্র এখানে উপসা'গর হইয়৷ উত্তরমুখে দেশের ভিতর 
প্রবেশ করিয়াছে । প্রবেশ মুখে 'বাঙ্গেলা নামে এক প্রকাণ্ড নগর 

আছে, তাহাতে এক সুন্দর বন্দর । এ নগর মুসলমান প্রধান; তাহারা 

গৌরবর্ণ, সুগঠিত । (২) | 
নানা দিশ্েশ হইতে বহুলোক এখানে সমবেত হয়। ইহার মধ্যে 

আরব, পারসীক, আবিসিনীয় ও ভারতবাঁসী সবই আছে। ইহারা 
বড় বড় ব্যবসায়ী । ইহাদের বড় বড় জাহান আছে, সেগুলি মক্কার 
জাহাজের ধরণে গঠিত; আবার জুঙ্গো নামে কথিত চীনা ধরণের 
প্রকাণ্ড জাহাজও আছে, এগুলিতে অনেক মাল ধরে। এই সমস্ত 

জাহাজ লইয়া! ইহার। চোলমন্দর, মালবার, কান্বে, পেগ, টেনাসেরিষ, 
সুমাত্রা পিংহল ও মলকায় বাণিজ্য করিতে যায়। ইহার! নানাস্থানের 
নানাপ্রকার দ্রব্যের বাণিজ্য করে ।' এ দেশে বু তুলাজন্মে; ইক্ষু, 

আদ! ও লালমবরিচ যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। তাহার হুদ ও সুন্দর নানারূপ 

বস্ত্র প্রস্তুত করে । নিজের প্রয়োজনে ইহাতে রঙ্গ করিয়া! লয়; অন্যত্র 
ব্যবসান্পের নিমিত্ত সাদা পাঠায়, ইহাকে সরবতী বলে। এগুলিতে 

(২) 10172101160 1)/ 110075 17105 01617 2710 ৮৩] 011160 এই 

সমস্ত কথায় মোগল বণিকগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে মনে হয়। বাবোসাও 

“বেঙ্গল।' নগরের উল্লেখ করিয়। সন্দেহ বাড়াইয়াছেন। 
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মহিলাদের ব্যবহারার্থ সুন্দর ওড়ন। ও চাদর হইতে পারে, তজ্জন্ত 

ইহার বড়ই আদর। আরব ও. পারসীরা এই কাপড়ে এত অধিক 

পরিমাণে পাগড়ী টুপী প্রস্তত করে যে তাহাদের জন্তই প্রতিবর্ষে 
কয়েক জাহাজ বস্ত্র চালান হয়। মামুনা, দোগজা, চৌতার, তোপান্ 
সোনাবাসে। নামে অন্তান্ট কাপড় আছে, তাহাতে জামা! তৈয়ার হয় 

এবং সেগুলি টেকসই । এগুলি কম বেশী ২* হাত করিয়া হয় এবং 

এই নগরে.ইহা বেশ শস্ত।। লোকে চড়কায় সুতা কাটিয়া এই সকল 
কাপড় বুনে। 

এই নগরে উতর চিনি প্রস্তুত হয়; কিন্তু ইহার ঝুঁদে। মিছরি 

ভাপ তৈয়ার করিতে না! জানায় গুড়া অবস্থায় চামড়ায় বাধিয়া৷ সেলাই 
করিয়া দূরদেশে পাঠায় । বহছুতর জাহাজে এই সমস্ত চিনি ভিন্ন 
দেশে চালান দেওয়া! হয় । যখন এই সমস্ত বণিক অবাধে ও নির্ভয়ে 

(৩) মালবার ও কামে উপকুলে বাণিজাদ্রব্য লইয়। যাইতে পারিত, 

তখন চিনি ও কাপড়ের ব্যবসায়ে তাহারা সমধিক লাভবান হইত। 

এই নগরের লোকে নানাপ্রকার আচার ও চাটনী প্রস্তত করিয়! 

থাকে । আদ] ও কমলালেবু, লেবু ও অগ্ঠান্য ফল এদেশে প্রচুর 

জন্মে। এখানে ঘোড়া, গরু, ভেড়া যথেষ্ট ; অন্ত প্রকারের মাংসও 

প্রচুর, এবং খুব বড় বড় মুরগী পাওয়া যায়। মুসলমান বণিকের! 

দেশের ভিতরে গিয়া অনেক বালক বালিক1 ক্রয় করেঃ ইহাদের 

পিত! মাতা বা বালক চোরের! বিক্রয় করে। লইয়া আসিয়া খোজ 

করিয়া দেয়; কেহ কেহ এরূপে মারা যায়, যাহার? বাচিয়। উঠে 

াহাদগকে ভালরূপে মানুষ করিয়া ২০।৩* ডুকাট যূল্যে পারসীক 

(৩) এখানে পর্ভ,সীজ বোশ্বেটেদের উৎপাত লক্ষ্য কর! হুইয়াছে। 

শু 
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দিগের নিকট বিক্রয় করে। তাহার! নিজের গৃহ ও স্ত্রীলোকের রক্ষক 

স্বরূপে এইরূপ ক্রীতদাস বড়ই মুল্যবান মনে করে। এই নগরের 
সন্ত্ান্ত মুসলমানের! পা পধ্যস্ত ঝোলান সাদ। বা ফিকে রঙ্গের জোব্বা 

পরিয়। থাকে; নীচে কোমরে এক খানি কাপড় জড়ায়। রেসমী 

কোমর বন্ধে জাম। আটে এবং তাহাতে রূপার কাজ করা ক্ষুদ্র তরবার 

বাধে। ইহারা অন্গুলিতে হীরা মাণিক বসান অঙ্গুরী এবং মাথায় 
টুপি ব্যবহার করে। ইহার! বিলাসী লোক ;+ পানাহার যথেষ্ট চলে 

এবং অন্য কদত্যাসও আছে। নিজের বাটীর পুক্ষরণীতে অনেক বার 

স্নান ইহাদের অভ্যাস; অনেক দাসদাসী থাকে । প্রত্যেকের ৩৪টি 
বা বতগুলির ভরণপোষণ করিতে সমর্থ তত, স্ত্রী থাকে । উহাদিগকে 

প্রায়ই গৃহে আবদ্ধ রাখা হয়; সুন্দর পোষাক, রেসর্মী কাপড় ও 

জড়োয়া সোণার গহনায় সজ্জিত থাকে । পরম্পরের সহিত দেখা 

সাক্ষাৎ ও পান ভোজন করিতে বা বিবাহ এবং অন্য উৎনবে ইহারা 

রাত্রিতে যাতায়াত করে । এখানে নানাপ্রকারের সুরা প্রস্তত হয়,-- 

প্রধানতঃ শর্করা ও খেজুর রসের ; অন্যান্ত ভ্রব্যেরও হয়। স্ত্রীলোকের 

এই সুর। অতি প্রিয়) তাহারা ইহাতে খুব অভ্যন্ত। এদেশের লোকে 

গ্রান, বাঁজন! ভাল জানে । সাধারণ লোকে উরু পর্য্যন্ত সাদা জামা.ও 

ইঞ্জার পরে এবং ৩।৪ ফেরা পাগড়ী বাধে। সকলেই চামড়ার ব! 

রেসমী, জড়িদার জুতা ও খড়ম ব্যবহার করে। দেশের রাজ! প্রভৃত 

ধনসম্পর্ভির অধিকারী । তাহার বিস্তৃত রাজ্যে অনেক হিন্বু বসতি 

করে? ইহারা প্রতিনিয়ত রাজার বা! শাসকবর্গের অনুগ্রহ লাভের জঙ্ঠ 
মুসলমান হইতেছে । সমুদ্রতীরে ও ভিতরে বহু বিস্তৃত রাক্যে অনেক 

হিন্দু মুসলমান বাঁস করে। 
১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে ভিনিসের বণিক সম্প্রদায়তুক্ত সীজা'র ফ্রেডারিক 
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ভারতবর্ষে আসেন। ঠিনি ১৮ বৎসর ধরির] প্রাচ্যথণ্ডে এখানে 

সেখানে ঘুরিয়া অনেক দেখিয়! গুনিয়া সাধারণ পাঠকবর্গের হিতার্থে 
ভ্রমণ বৃত্ত লিখিয়া রাখিয়াছেন, বলিতেছেন । আমর! তাহার উড়িষ্যার 

বিবরণ হইতে আস্ত করিব। তিনি বলেন, যে পর্য্যন্ত উড়িষ্যার প্রকৃত 

অধিকারী হিন্দু রাক্স| কটকে রাজত্ব করিয়। গিয়াছেন, সেকালে লোকে 

টাকা হাতে লইয়া এই সুন্দর দেশের সর্বত্র নির্ভয়ে যাইতে পারিত। 

সে রাজ! বিদেশীয়গণের বিশেষতঃ ব্যবপায়ীর প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার 

করিতেন; শুন্ধ বা কোন কষ্টদায়ক কর ইহাদের উপর চাপিত না। 

দেশে জাহাজ আসিলে সামান্ত মাশুল দিত মাত্র । প্রতিবর্ষে উড়িষার 

বন্দরে ২৫৩০ খানি জাহাজ চাউল, তৈল, মাখন, লাক্ষা, লঙ্কা মরিচ, 

আদ1, কাপড় প্রভৃতি দ্রব্য লইয়। আইসে। এ দেশে ঘাসের কাপড় 

হয়ঃ এক প্রকার রেসম আছে জঙ্গলে কমলা লেবুর মত বড় বড় ইহার 

গুটি ইচ্ছা করিলেই লোকে সংগ্রহ করিতে পারে। প্রায় ১৬ বৎসর 
হইল পাটন। এবং অধিকাংশ বাঞ্লার ধিনি রাজ! তিনিই উক্ত হিন্দু- 

রাজার রাঁজ্য উৎসন্্র করিয়াছেন। রাজ্য অধিকার করিয়া পূর্বাপেক্ষা 

শতকর। ২* টাক অধিক মাশুল বণিকদের উপরে চাপাইয়াছেন। 

এই অত্যাচারী রাজ! অন্পকাল মাত্র এই রাজত্ব ভোগ করার পরে আর 

এক ছুর্দান্ত রাজ! এদেশ অধিকার করিয়াছেন, তিনি আগ্রা দিল্লী 

প্রভৃতির মোগল রাজ! (৪ )। 
আমি উড়িষ্য। হইতে বাঙ্গলায় পিকানে। ( ক্ষুত্র ) বন্দরে ( সাতর্গ। ) 

(৪) মানপিংহ কর্তৃক উড়িব্যা প্রথম অধিকার করার পরেই ফেডারিক এদেশে 

উপনীত হুইয়াছিলেন। মোগল-পাঠান বিপ্লবেও উড়িব্যায় কৃষিবাণিজ্যের বিশেষ 

কিছু ক্ষতি হয় নাই, ইহার কথায় বুঝ! যায়। 
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উপনীত হইয়াছিলাম; উহা! উড়িষ্যা হইতে পুর্বে ১৭* মাইল। 
উপকুলে ৫৪ মাইল গিয় গঙ্গানদীর মুখে প্রবেশ করা যায়। সেখান 
হইতে এক শত মাইল সাঁতগা জোয়ারের সময়ে ১৮ ঘণ্টায় যাওয়া 

যায়। ভাটায় নদীর অআ্োতে যাওয়া অসাধ্য; অথচ নৌকা পাতলা 
ও দাড় আছে। জোয়ার আস পর্য্যস্ত তীরে নৌক। বাধিয়া অপেক্ষা 
করিতে হয়। এই নৌকার নাম বজরা। সাতরগ! পৌছার পূর্বে 
বাতোর নামে এক স্থান আছে; ইহার উজানে জাহাজ যায় না, 
কারণ নদী অল্প গতীর ও জল কম। প্রতি বর্ষে এই বাতোরে, 
একটি গ্রাম প্রস্তুত হয় ও তাহ। নষ্ট করা হয়। যতদিন জাহাঙ্জ থাকে 
চালের ঘর তুলিয়৷ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের এক বাজার বসে; জাহাজ 
চলিয়া গেলে লোকে খড়ের চাল পোড়াইয়া বাট়ী চলিয়া যাঁয়। 
যাইবার সময় দেখিলাম এখানে অসংখ্য জাহাজ ও বজর! বীধা, ফিরিবার 
সময়ে পোড়ান ঘরের চিহ্নু দেখিয়া বিস্মিত হইলাম । ছোট জাহাজ 

সাতর্গ। পর্য্যস্ত গিয়! বোঝাই লয় । 

সাতর্গ বন্দরে প্রতিবৎসর ৩০৩৫ থানি জাহাজে চাউল, নান! 
প্রকারের কাগড়, লাক্ষা, তৈল প্রভৃতি, শর্করা! ও অন্ত নানাপ্রকারের 
বাণিজ্ন্রব্য চালান হয়। মুসলমান নগরের মধ্যে সাতগ! নগর যথেষ্ট 
সমৃদ্ধ, নানাদ্রব্যে পরিপূর্ণ । পুর্বে ইহা! পাঠানের রাজার অধিকারে 
ছিল, এক্ষণে প্রধান মোগলের অধীন । আমি এই রাজ্যে চারি মাস 
ছিলাম; সেখানে প্রত্যহ এখানে সেখানে হাট বসে, এই কারণে 
বণিকের! গঙ্গা নদীতে নৌকা করিয়! নান! স্থানের জ্রব্যাদি 'স্থলভে ক্রয় 
বিক্রয় করে। আমিও একখানি নৌক! ভাড়া! করিয়া উজান ও ভাটি 
গিয়া! ব্যবসা করিয়াছি এবং সেজন্য রাত্রিতে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার 
দেখিয়াছি । বাঙগল! রাজ্য মুসলমানের অধীন হইলেও ইহাতে অনেক্ষ 
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মুর্তিপূজক হিন্দু বাস করে । দেশের ভিতরের লোকে গঙ্গানদীকে 
বিশেষ ভক্তি করে ; কেহ পীড়িত হইলে তাহাকে গঙ্গাতীরে আনিয়! 

ক্ষুদ্র চাল। ঘর করিয়। রাখা হয় এবং প্রত্যহ তাহাকে সেই জলে ভিজান 

হয়। অনেকে এইরূপে মারা যায়। লোক মরিয়! গেলে তাহার! 

তৃণকাষ্ঠের এক স্তপ করিয়া মৃতদেহ উহার উপর রাখিয়া দাহ করে 
এবং পরে অর্ধদগ্ধ শবের গলায় কলসী বাধিয়] গঙ্গাজলে ফেলিম। দেয়। 

ছুইমাস ধরিয়। নানাগ্ডানে জিনিস কিনিতে গিয়া রাত্রিতে আমি 

এইরূপ কার্য দেখিয়াছি এই কারণে পর্তগীঙ্জের গঙ্গার 
জল, থায় না) অথচ এজল দেখিতে নীল নদের জল অপেক্ষ। 

পরিক্ষার । 

সীজার ফ্রেডরিকের এদেশে আসার ২০ বৎসর পরে আকবর 

বাদশার নামে এক পত্র লইয়া ইংরেজ বণিক জন নিউবেরী এবং 

তাহার সহযাত্রী রল্ফ ফিচ. ভারতবর্ষে আসেন। দাক্ষিণাত্যে কানে 
ও বিজাপুর অঞ্চল পরিভ্রমণের পরে ইহারা গোয়ার পর্ভ,গীজগণের 
হস্তে বন্দীভূত হন। নগর ছাড়িয়া যাইব না, এই অঙ্গীকারে জামিন 

দিয় পরে ইহারা গোয়া হইতে পলায়ন করিয়া আকবরের তাৎকালিক 

রাজধানী ফতেপুর সিঞ্লীতে উপস্থিত হন (১৫৮৩ খৃঃ )। সেখান হইতে 

নিউবেরী পারস্তের দিকে যাক্রা করেন এবং ফিচকে বলিয়া! যান, 
কনষ্টান্টিনোপল্ হইয়! তিনি দেশে যাইবেন, পরে ইংলও হইতে জাহাজ 
লইয়! ছুই বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া বাঙ্গলায় ফিচের সহিত মিলিত 

হইবেন। ইহাদের সঙ্গী মণিকার লীন্ডস ফতেপুরেই রহিয়া গেলেন? 

বাদশ! তাহার বাসস্থান ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়। দিলেন ; 

হয়ত সেখানে বিধাহ করিয়া আর তাহার দেশে ফিরিবার প্রবৃত্তি 

রহিল. নাঁ। 
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রল্ফ ফিচ. শাগর1 হইতে ১৮" খানি নৌকায় যমুনা! ও গঙ্গা বাহিয়া 
লবণ, আফিং, কার্পেট প্রস্ৃতি মাল আসিতেছিল, তাহার একথানিতে 

চড়িয়া বাঙ্ছলায় পৌছেন। তিনি পশ্চিমাঞ্চলের আচার ব্যবহারের 

যেছুই চারি কথ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহ এখনও বলবৎ আছে। 

প্রয়াগ ও বাঁরাণসীতে ধর্মকর্ম ও সন্্যাসী দলের ব্যবহার যেরূপ 

দেখিয়াছিলেন, এখনও তাহাই রহিয়াছে । পার্থক্যের মধ্যে এখনকার 

ভ্রমণকাঁরীরা অনুসন্ধানের বলে অনেক বিষয় পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল 

করিয়। বুঝিতে পারেন । পাটন! পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে গঙ্গাতীরের 

স্ভান সকলের সমৃদ্ধি ও দেশের উৎপাঁদিক। শক্তি দেখিয়! ইহারা চমত্কত 

হইয়াছিলেন। পাটনাতে মাটি ধুইয়া সোণ! পাওয়।র কথাও ফিচ. 

উল্লেখ করিয়াছেন । নাবুল ফজল্ পশ্চিমাঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশের নদী 

এবং গঙ্কার বানুক। হইতেও এইরূপে স্বর্ণ পাওয়ার কথ! লিখিয়াছেন। 

পাটনার কথায় ফিচ_ লিখিয়াছেন, নগরটি প্রকাণ্ড ল্গ! কিন্ত ঘরগুলি 

প্রায়ই মাটির "ও খড়ে ছাওয়ান। এখান হইতে তুলা, সৃতাঁর কাপড় 

এবং ভূরিপরিমাণ শর্করা ও আফিং বাঙ্গলায় চালান হয়। 
“পাঁটন। হইতে গৌড়দেশে টাড়ায় উপনীত হইলাম । পৃর্ব্বে ইহ! 

পৃথক রাজ্য ছিল, এক্ষণে আকবরের অধিরুত হইয়াছে । এখানে 

তুল। এবং বন্ত্রের বাণিজ্য সমধিক। দেশের লোকে কোমরে একটু 

কাপড় জড়াইয়! প্রায় উলদ্ধ থাকে । বাঙ্গল৷ দেশে অনেক বাঘ, বন্ত 

মহিষ ও বন্য পক্ষী আছে। লোকে দ্েবোপাসক | টাঁড়া গঙ্গা হইতে 

তিন মাইল দুরে। পুর্ধে বর্ধাকালে 'জল উঠি! চারিদিক্ ডুবাইয়া 
দিত; এখন প্রাচীন খাত হইতে জল সরিয়া গিয়াছে । আমরা আগ্রা 

হইতে পীচ মাসে বাহগলায় আসিয়াছি, কিন্তু ইহ। অপেক্ষা অন্ন সময়েও 

আসা যায়। বাঙগল! হইতে আমি কুচ দেশে বাই। টাড়া হইতে 



বৈদেশিকের বর্ণনা । ১৫১ 

পঁচিশ দিনে তথায় যাওয়া যায়। রাজা হিন্দু, নাম শুরুধবজ € ৫ )। 

দেশের চতুদ্দিকে মাটিতে হৃচাগ্র বাশ পোতা আছে। তাহারা ইচ্ছা 
হইলে দেশ ডুবাইয়৷ দিয়! হাঁটু পর্য্যন্ত জল উঠাইতে পারে এবং যুদ্ধের 
সময় সমস্ত জল বিষাক্ত করিয়া! দেয়। এখানে ব্েশম মুগনাভি এবং 

স্থতার কাপড় যথেষ্ঠ পাওয়া যায় ।. লোকে বাল্যকাল হইতে বাড়াইয়৷ 
কাণ বিতত্তভি প্রমাণ লম্বা করিয়া ফেলে। এখানে সকল লোকই হিন্দু। 

তাহার। জীব হিংস। করে না। পশুপক্ষীর নিমিতও হাসপাতাল আছে। 

বৃদ্ধ এবং থঞ্জ হইয়! গেলে তাহার মুত্যুকাল পর্য্যস্ত সযত্বে উহাদিগকে 

রক্ষা করে । লোকে কোন জীবিত জন্ত ধরিয়। আনিলে তাহাকে অর্থ 

বা থাছ্া দিয়া এ জন্তকে ছাড়িয়া দেয় বা হাসপাতালে রাখে। 

পিপীলিকাকেও তাহারা খাদ্য দেয়। তাহার। পয়সা কড়ির স্থলে 

বাদাম ব্যবহার করে এবং অনেক সময়ে তাহা খাইয়! ফেলে। 

“এখান হইতে আমি হুগলীতে ফিরিলাম । বাঙ্গলা দেশের এই 

স্থানেই পর্ত,গালেরা থাকে; ইহা ২৩ ভিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে। সাতগ 
হইতে তিন মাইল দূরে; ইহাকে পোর্টপিকানো (ক্ষু্র বন্দর) বলা হয়। 

আমর! জঙ্গল ভূমি দিয়] আপিয়াছিলাম, কেন না সোজা রাস্তায় চোর 
ডাকাইতের উপদ্রব । আমর! গৌড় দেশ হইয়া আসিলাম ; ইহাঁতে 

গ্রাম 'অল্পই আছে, প্রায়ই জঙ্গল ; সেখানে অনেক মহিষ, শুকর, হত্তিণ 

এবং বনুতর ব্যাপ্ত আছে। সাতর্গ। হইতে অল্প দূরে উড়িষ্যা দেশের 
মধ্যে এঞ্রিলী (হিজলী) নামে এক বন্দর আছে। এই দেশ পুর্বে 

স্বাধীন ছিল, এবং ইহার রাজ। বৈদেশিকের অনুকূল ছিলেন। পরে 

ইহ! পাঠানের রাজার অধিকারে আইসে, কিন্তু তিনি অল্পকাল মাত্র 

(৫) 50091 ০০5৪%--]২, 10019, 



১৫২ মধ্যযুগে বাজল। 

ভোগ করিয়াছেন, কারণ আগ্র! দিল্লীর রাজ! আকবর উহা অধিকার 

করিয়া লইয়াছেন। উড়িষ্যা সাতর্গ। হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে ছয় দিনের 

পথ।.. এই স্থানে যথেষ্ট চাউল ও সতী কাপড় হয়। এখানে ঘাস 

হইতে অনেক বস্ত্র প্রস্তুত হয়; লোকে ইহাকে একুয়াঃ বলে (৬) 

ইহা রেসমের মত; ইহ দ্বারা স্বন্দর বন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার। 
ভারতবর্ষে ও অন্ত দেশের নানা স্থানে পাঠায় । এঞ্জিলী বন্দরে 

প্রতিবর্ষে নাগাপটন, স্ুমাত্রা, মলক্কা ও অন্ঠান্ত স্থান হইতে অনেক 

জাহাজ আসে? তাহাতে বনুতর চাউল, সতী কাপড়, চিনি, লঙ্কা, 

মাখন ও অন্যান্য খাচদ্রব্য বোঝাই হয়। মুসলমানদের নগরের 
তুলনায় সাতর্গ। বেশ সুন্দর সহর; সকল প্রকার দ্রব্যই এখানে 

বথেষ্ট পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশে কোন না কোন স্থানে 

প্রতিদ্দিন একট বড় বাজার বসে, ইহাকে চান্দো (টাদনী হাট ?) 

বলে। ইহাদের 70911০059 নামে অনেক বড় বড় নৌক। আছে। 

এই নৌকায় নানাস্থানে গিয়া! তাহারা চাউল ও অন্তান্ত দ্রব্য কিনিয়া 
আনে। নৌকাগুলিতে ১৪২৬ খানি দাড় থাকে ; অনেক বোঝাই 

লয়, কিন্তু উপরে ছত্রি ঢাকা নাই। এখানে হিন্দুরা গঙ্গা! জলকে বড়ই 

পবিত্র মনে করে । নিকটে তাল জল থাকিতে ও বহুদূর হইতে গঙ্গা 

জল আনে; পান করিবার জন্ত যথেষ্ট না হইলেও কিছু গায়ে 

ছিটাইয়! দিয়া সুস্থ মনে করে। সাতর্গা হইতে আমি ব্রিপুরার রাজার 
দেশে গিয়াছিলাম; তাহার সঙ্গে মগ ও মোগলদের সর্ধদ। যুদ্ধ কলহ: 

চলিতেছে । আরাকান ও বামে নিবাসী মগের ত্রিপুরার রাজ! 

(৬) ইহা 'খুপা' কাগড়ের নাম বোৌধ হয়। সেকালের কাব্যে এই জাতীয় 

বস্ত্রের উল্লেখ আছে। 



বৈদেশিকের বর্ণন| । ১৫৩ 

অপেক্ষা বগশালী ; তজ্জন্য প্রধান বন্দর (17৯07%০  072005 ) 

টাটিগ| অনেক সময়ে আরাকানের রাজার অধিকারে আইসে (৭)। 
পুর্ব কথিত কুচ দেশ হইতে ৪ দিনের পথ তোটাত্ত (730191651) 

দেশ এবং সহরের নাম ভুটিয়া; এখানকার রাজাকে (1)9127911) 

ধন্মরাঁজ কহে। এদেশের লোক দীর্ধাকার ও বলবান্। এখানে 

চীন হইতে এবং লোকে বলে তাতার ও মস্কোভিয়া হইতে ব্যবসারীর৷ 

আসিয়। মুগনাতি, রেশম, জাফরান্ (পারস্তের মত ) কম্থল, মুল্যবান্ 

পাথর ( যশব- 229৪5 ) ক্রয় করিয়! লইয়া যাঁয়। দেশটি বৃহৎ তিন 

মাসের পথ। ইহাতে অনেক উচ্চ পর্বত আছে; একটি পাহাড় 
এত খাড়াই উচ্চ যে, ছয় দিনের পথ উঠিলেও নীচের স্থান পরিফার 

দেখা যায়। এই পর্বতের উপর যে সমস্ত লোক বাস করে, তাহাদের 

কাণ এক বিঘত লন্বা। কাণ বড় না হইলে তাহারা উহাকে বানর 

বলে। ইহার] বলে ষে, পাহাড়ের উপরে উঠিলে তাহারা সমুদ্রে 
জাহাজ চল।চল দেখিতে পায়) কিন্তু কোথা হইতে আসে ও কোথা 

যায় তাহা জানে না । তাহারা বলে, পুর্ব দেশ হইতে, হুর্য্যোদয়ের 

স্থানের নীচে হইতে (চীন) বণিকদ্ল আসে; তাহাদের দাড়ী নাই 
এবং তাহাদের দেশ কতকট। উষ্ণ । কিন্তু পর্বতের অপর পার্খ অর্থাৎ 

উত্তর দ্বিক হইতে যাহার] আইসে, তাহাদের দেশে অধিক শীত। এই 

উত্তর দেশের ব্যবসায়ীরা উলের কাপড় ও টুপী, আঁট! পায়জামা! এবং 

মস্কো বা তাতার দেশের বুট পায়ে দেয়। ইহার! বলে এদেশে 
শিপ দু ররর পল» আশ আপ সত ২৪৯ স্পা শিপ শত শ 

(৭) পার্চাসের খিবরশীতে গ্রামকে, সা বঃ বল! 1 হইয়াছে। রামরী » বা রামু 

এখন ডাটিগার একটি থান।। এ সময়ে মগ মোগলের মধ্যে ছ্ন্্ চলিতেছিল । 

চট্টগ্রাম পুর্ব্বে পাঠানের অধিকৃত হইলেও মোগল পাঠান বিপ্লবের সময়ে ইহার 
কিরদংশ আরাকান রাজের করায়ত্ত হইয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহ বল! হুইয়াছে। 



১৫৪ মধ্যযুগে বাঙ্গল! । 

ঘোড়া পাওয়া যায় ; কিন্তু ঘোড়া ছোট । কাহারও কাহারও ৪1%1৬ 

শত ঘোড়া ও গরু. আছে। তাহার! ছুপ্ধ ও মাঁংদ খাইয়া জীবন ধারণ, 

করে। তাহারা গাভীর লেজ কাটিয়া! উচ্চ মুল্যে বিক্রয় করে। কারণ 
এই লেজের কাটতি বেশী এবং লোকে বড়ই আদর করিয়া লয়-- 

€চামর )। এগুলির লোম এক গজ লন্বাও হয় এবং লেজের কর্তিত 

অংশ বিতন্তি প্রমাণ। ইহার! হস্তীর মন্তকে শোতার জন্য ইহা বাঁধিয়া 

দেয়। পেগু ও চীনে ইহা অধিক ব্যবহারে লাগে; কুড়ি হিসাবে 
ইহ] ক্রয় বিক্রয় হয়। এখানকার লোকের। ক্ষিপ্রগামী । 

চাটি! হইতে আমি বাকলায় (৮) গিয়াছিলাম। এখানকার 
রাজ! হিন্দু; তিনি বড় ভাল লোক; বন্দুকদ্বার৷ শিকারে তাহার 

বড়ই 'আনন্দ। তাহার দেশ প্রকাণ্ড এবং উর্বরা ; এখানে বহু 

পরিমাণ চাউল এবং স্তী ও রেশমী কাপড় হয়। ঘরগুলি স্থুন্দর এবং 

উচ্ করিয়৷ নিশ্মিত। রাস্ত। বড় বড়; লোকে উলঙ্গ, কেবল সামান্য 

একটু কাপড় .মাজায় জড়াইয়! রাথে। ভ্ত্রীলোকেরা রূপার অনেক 

হান্ুলী বাল। গলায় ও হাতে পরে। পায়ে রূপাও তামার মল থাকে 

এবং হস্তী দত্তের মাকড়ী ব্যবহার করে । বাক্লা হইতে আমি শ্রীপুরে 

শিয়াছিলাম.; ইহা! গঞ্জ ননীর উপরে । রাজার নাম 015070901 

€ চাদ রার), এখানে সকলে জেলালুদ্দীন আকৃবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী । 

এখানে এত বেশী নদী ও দ্বীপ আছে যে সম্রাটের অশ্বারোহীর! উহাদের 

বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারে না। এখানে বহু পরিমাণে সতী 

কাপড় হয়। | 

শপ পপ জপ পর ০৪ ০৮ তত জি পল ০ পীর এ শপ শর / রর ও সপ জপ» ৯». সপ _ (০৭ সস ০ সপ ক. ৭ পপ পদ - ৭ পি - শ২শ্াশ নিত তত পপসপপস শা পপপাপা-০৯ পর অত ৬ ৮5 সপ 

(৮) বাকৃলা চন্দ্র স্বীপ, বাখরগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চল, গুন বল! টা । এস ময়ে 

রামচল্জ্র রায়ের পিতা রাজ। বা ভুইয়। ছিলেন। 



বৈদেশিকের বর্ণন। | ১৫৫ 

সোণার গ। নগর শ্রীপুর হইতে ৬ লীগ্ (৯ ক্রোশ)। এখানে 

ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকৃষ্ট সুক্ম হুতী কাপড় প্রস্তত-হয়। এই সকল 

দেশের প্রধান রাজ। ইশ খান্। তিনি অন্য রাজাদের অধিপতি এবং 

খৃষ্টানদের পরম বন্ধু। ভারতবর্ষের অগ্ঠান্ঠ স্থানের মত এখানে ও 

ঘরগুলি ক্ষুদ্র এবং খড়ের চাল! দেওয়ালের চারিদিকে ও দ্বারে 

মাহুর (ঝাপ) দ্বারা ঘেরা; যাহাতে বাঘ ও শিয়াল না আসে। 

এখানে অনেক লোক ধনবান্, ইহারা মাংস খায় ন। এবং জন্তরকে বধ 

করে না। তাহার! চাউল, দুগ্ধ ও ফল খাইয়া থাকে । ইহার। সম্মুখ 
ভাগে একটু বন্ত্র আচ্ছাদন করিয়! অবশিষ্ট শরীর উলঙ্গ রাখে । বহুতর 

সতী কাপড় ও চাউল এখান হইতে চালান হইয়। ভারতবর্ষের সর্বত্র 

সিংহল, পেশু, মলা, স্ুমাত্র/ এবং অন্ঠান্ত অনেক দেশে যায়। 

বৈর্দেশিক পর্যযাটক ও বণিকর্দিগের উল্লিখিত বিবরণের সহিত 

পূর্ধব অধ্যায়ে বর্ণিত পুর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের জমিদারবর্গের রণতরীর কথা 
আলোচন। করিলে সেকালের বাঙ্গালা যে জল যাত্রায় ভীত হইত, 

এরূপ মনে হয় না। সুবৃহৎ্ বঙ্গীয় বাণিজ্য পোত সকল একালে 

বহু দূরদেশে যাইত, এ কথার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না) উপকূল- 

ব্তী স্থানেই ইহাদের যাতায়াত সীমাবদ্ধ ছিল, মনে হয়। মোগল 

অধিকারকালে বাঙ্গলার বাণিজ্য ও নৌবলের বিষয় পরে বলা ধাইবে। 



অভ্হন আন্দ্তান্জ 1 

ুবারদদারী আমল-_মগ ফিরিজী | 

জাহাঙ্গীর বাদশাহী মস্নদে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রাগ মানসিংহকে 

বাঙলার শাসনভার ত্যাগ করিয়। রাজধানী যাইবার আদেশ দ্দিলেন, 

এবং নিজের ধাত্রীপুত্র কুতবুদ্দীন্ খাকে স্ুবাদারী পদে নিযুক্ত 
করিলেন। প্রথম যৌবনে যাহার অনুপম রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়। বিবাহ 
কল্পনায় পিতার আদেশে ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন, সেই স্ুন্দরী- 

কুল ললাম মেহেরুত্লেসীকে করতলগত করিবার অভিপ্রায়েই নিজের 

অন্থগত লোককে বাঙ্গলার কর্তা করিয়া পাঠাইলেন, একথ! জাহাঙ্গীর 

আত্ম-কাহিনীতে স্বীকার না করিলেও ইতিহাস তাহা সপ্রমাণ করিয়া 
লইয়াছে (১ )। মেহেরুন্নেস। বা রিয়া সমাঙজী নূরনধাহানের জীবন 
শিপ জর 2658 শত শে পাশ এ পদ পাপা শা শপ পাশ 

(১) "তুজুক- ই-জাহাজীরি” গ্রন্থে শের .আফ.কনের স্বন্ধেইে দোন অর্পিত 

হইয়াছে । এই পুস্তকে লিখিত আছে যে শের সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে 

সেলিমের সহিত অসম্থ্যবহা'র কর! সত্বেও সম্রাট হুইয়! জাহাঙ্গীর তাহাকে বাঙলায় 

জায়গীর দেন। তৎপরে শেরের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ হওয়ায় তাহাকে দরবারে 

পাঠাইবার নিমিত্ত কৃতবুদ্দীনের উপর আদেশ হয়। কুতবুদ্দীন্ স্বয়ং শেরের জায়গীর 

বর্ধমানে আসিলে শের তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর কুতবুদ্দীন শেরকে 

সম্রাটের আদেশ জ্ঞাপন করিলে শের ছুরিকাঘাতে তাহাকে নিহত করেন। 
'খাকিখার মস্তাৎাব-উল্ লুবাব. গ্রন্থে অকবর শ৷ শেরকে জায়গীর দেন এই কথা 

লিখিত আছে। আকবরের সময়ে কার্ধ্য প্রাপ্তি ও জাহাঙ্গীরের জায়গীর দান সম্ভব 

মনে হয়। আকবর জায়গীর প্রথার বিরোধী দ্বিলেন, এবং জাহাঙ্গীর জায়মীর প্রাপ্তি 



মেহেরুনেপা । ১৫৭ 

কথ! সাধারণের স্তুপরিচিত। কিরূপে সন্ত্রান্ত পারলীক গিয়াসুদ্দীন্ 
দরিদ্র ভাবাপন্ন হইয়া ভাগ্য পরীক্ষার নিমিত্ত সপরিবারে ভারত 

অভিমুখে বাত্রা করেন, এবং পথিমধ্যে পত্রী এক কন্তা প্রসব করিলে 

বিপন্ন হইয়! সার্থবাহ দলের মধ্যে রাত্রকালে গোপনে এ কন্তা রাখিয়া 

দিতে বাধ্য হন; এবং কিরূপে দয়ালু দলপতি শিশুর মাতাকেই 

তাহার ধাত্রীরপে নিয়োজিত করিয়া এ পরিবারকে সঙ্গে আনিয়া 

আকবর বাদশাহের দরবারে গিয়াসের সৌভাগ্যের পথ উনুক্ত করিয়া 

দেন, তাহ। শিশুপাঠ্য ইতিহাসেও বর্ণিত আছে। যুবরাজ সেলিমের 

দ্গি মেহেরের উপর নিপতিত হইয়াছে শুনিয়া আকবর শ। তাহার 
পিতাকে আদেশ দিয়! অন্ঠতম বাদশাহী কন্মচারী আলি কুলী শের 

আফ.কনের সহিত তাহার বিবাহ দিয় শেরকে বদ্ধমানে রাজকার্যে 

নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। আকবর ভাবিয়াছিলেন, মেহেরুন্নেসাঁকে 

দূরে রাখিলে সেলিমের রূপজ মোহ ক্রমে দুরীভৃতত হইবে। কিন্ত 
কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহ! ঘটিল না। দুরত্ব ও কালের ব্যবধানে সেলিমের 

হৃদয়ের প্রবল আকাজ্ষার নিবৃত্তি হইল না। সম্রাট হইয়াই জাহাঙ্গীর 

স্বীয় উদ্দেত্য সিদ্ধির নিমিত্ত কুতবকে স্ুবাদার কবিয়। বাঙগলায় 

পাঠাইলেন। কুতব বাঙ্গলায় পৌছিয়া শেরকে বাজমহলে শি্না 

তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য লিখিলেন। শের 'আফ.কন্ জাহাঙ্গীরের 
অভিপন্ধি বুঝিয়া সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না ; সুতরাং কুতবউদ্দীন্ 
রাঁজকার্য্যের ছলে বদ্ধমানে উপনীত হইয়। তাহাকে তলব দিলেন। 

শের পরিচ্ছদের নীচে বর্ম ও ক্ষুদ্র তরবারি লুকাইয়া, বিশ্বস্ত অনুচর 

শেরের পন্ধী ত্যাগের সহায়ত। করিবে এইরূপ মনে ভাবিতে পারেন। উদয়পুরে 

ুদ্ধাত্রার সময়ে স্বহন্তে এক ব্যাদ্র হত্যার নিশিত্ত সেলিম আলি কুলীকে শের 
আক কন্ (ব্যাস্র-হস্ত। ) উপাধি দেন (7019/-139% 2:808০ ) 



১৫৮ মধ্যযুগে বাঙগল। 

সঙ্গে সাক্ষাতে গেলেন। কুতব অন্যান্য কথাবার্তার পরে বাদশাহের 

বক্তব্য জানাইয়! শেরকে পত্বীত্যাগ করিবার অনুরোধ করিলেন। 

শের এই স্বণিত প্রস্তাবে ক্রোধান্ধ হইয়া ছুরিকাঘাতে কৃতবের প্রাণ- 
ংহার করিলেন। ফুতবের অন্ুচরবর্গ চতুর্দিকে আক্রমণ করিয়া 

শেরেরও প্রাণবিনাশ করিল (২)। যেহেরুন্নেস। অতঃপর রাজধানীতে 

প্রেরিত হইলেন। জাহাঙ্গীর অবিলম্বে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। 

মেহের সম্ত্রমে স্বামী হত্যার বিচার ভিক্ষা করিলেন। এবার প্রত্যাখ্যান 

করিয়াও চারি ব্সর পরে সম্রাটের অঙ্কলক্্মী হইয়! প্রথমে নূরমহল ও 
পরে নূরজাহান্ নাম পাইয়া তিনি বহুদিন ভারতের ভাগ্য পরিচালনা 
করিয়াছিলেন । 

বৎসরেক এক অস্থায়ী শাসনকর্তী। কার্ধ্য চালাইয়! মৃত্যুমুখে পতিত 
হইলে ইস্লাম খা শুবাদার হইয়া আসিলেন (১৬০৮) এই সময়ে 

পূর্ববঙ্গ আফগান্ পাঠানেবা পুনরায় দলবদ্ধ হইতেছিল এবং দক্ষিণ- 

পূর্ববঙ্গ মগ ও ফিরিঙ্গী পর্ভ,গী্গ জলদস্যুর ক্রীড়াভূমি হুইয়। পড়িয়া 
ছিল, সেই নিমিত্ত ঢাকায় রাজধানীর স্থান মনোনীত করিয়। ইস্লাম 

খা তথায় এক প্রাসাদ ও হূর্গ নির্মাণ করাইলেন। যথাসময়ে তথায় 

রাজধানী স্থানান্তরিত হুইল এবং বাদশাহের সম্মানার্থ ঢাকার নাষ 

জাহাঙ্গীর নগর রাখ! হইল। 

পূর্ব্বে উল্লেখ কর! গিয়াছে যে ষোড়শ শতকের শেবভাগে বাণিজ্য 

ব্যপদেশে সমাগত অনেকগুলি পঞ্গীজ আরাকান ও চট্টগ্রামের. 
উপকূল ভাগে বাদ আরম্ভ করিয়াঁছিল। নাবিকের কার্ষ্যে স্থুপটু 

(২) থাক খাঁর গ্রন্থে আহত :শরের অন্তঃপুরের দিকে চুটিয়া মেহেরকে নিহত 

করিবার প্রয়ামের এবং মেহেরের মাঙ্ার নিকট-€দ পূর্বেই কুপে ৰাপ দিয়াছে এই 
কথা গুনিবার এক গল্প আছে। | 



মগ ফিরিঙ্গী | ১৫৯ 

হওয়ায় ইহাদের অনেকে সমীপবস্তী দেশীয় রাজগণের অধীনে কার্য 

পাইয়৷ এবং এইরূপ কার্ষ্যে সাহস ও দক্ষত৷ দেখাইয়! উপকূল ও দ্বীপ 

পুঞ্রে কিছু ভূসম্পত্তিও পাইয়াছিল। কিন্তু এই ফিরিঙ্গীদল শান্তি 
সুখে বসতি করিবার লোক ছিল না; উপকূলে বোন্বেটেগিরি এবং 

দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানে নিরীহ লোকের উপর অযথা অত্যাচার ইহাদের 

নিা কর্ম ছিল। কার্ভালোর অধিনারকতায় প্রথমে কূতকার্য্য হইয়াও 

শেষে ইহাদের যে দশ1 ঘটিয়াছিল, তাহ! পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। 

ইহাদের অত্যাচার ও কৃতত্বতায় জ্বালাতন হইয়৷ আরাকানের রাজ 

১৬০৭ খৃষ্টাব্দে স্বরাজ্য হইতে ফিরিঙ্গীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদে রুতসন্বল্প 

হইলৈন। অনেক ফিরিগী নিহত্ত হইল; অবশিষ্ট দল পরিবারবর্গ সহ 

কয়েকখানি ক্ষুদ্র জাহাজে উঠিয়া গঙ্গ। সাগরের মুখে দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় 

লইল। সেখানে ও অবশ্য তাহারা! লুটপাটের অভ্যাস ছাড়িল না। 

সনদ্বীপের মোগল ফৌজদার ফতে খ। এই অঞ্চল হইতে তাহাদিগকে 

উৎখাত করিবার অতিপ্রায়ে ফিরিঙ্গী পাইলেই সংহার করিবে এই 

আদেশ প্রচার করিলেন। তৎপরে ৪* খাঁনি রণতরীর সাহায্যে ছয় 
শত সৈনিক সহ বোম্বেটে দলের অনুসন্ধানে যাত্রা! করিলেন। দক্ষিণ 

শাবাজপুরের সম্খুখে পর্ত,গীজের সাক্ষাৎ পাইয়া মোগলদল সতেঙ্গে 

আক্রমণ করিল ; কিন্ত ফিরিঙ্গীর পোত চালনায় স্তুদক্ষত। এবং কামান 

প্রয়োগে ক্ষিপ্রতা মোগলের সংখ্যাধিক্যের সুবিধা নষ্ট করিয়া! দিল। 
সমস্ত রাঝ্রি তুমুল যুদ্ধের মধ্যে ফতে খা! অধিকাংশ যোদ্ধা সহ নিহত 
হইলেন ; মোগল রণতরী ফিরিঙ্গীর হস্তে পড়িল। 

এই আশাতীত জয়লাতে পর্ত,গীজদলের যশঃ সম্ত্রম বন্ধিত হইল; 
চতুর্দিক্ হইতে দেশীয় খৃষ্টানের! ফিরিঙ্গীর সহিত যোগ দিতে লাঁগিল। 
ইহার! সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালে নামক পর্থ,গীজ নাবিককে অধ্যক্ষ মনোনীত 



১৬০ মধ্যযুগে বাঙল৷ 

করিয়া! সনদ্বীপ স্বীয় অধিকারে আনিয়! তথায় স্থায়ী ভাবে বসিয়া 

পড়িবার কল্পনা করিল। ১৬০৯ থুষ্টাব্দের মার্চ মাসে গঞ্জালে চারি শত 

লোক সহ সন্দ্বীপে অবতরণ করিলে ফতে খাঁর জ্রাতা বিপন্ন হইয়া 

সেনাদল সহ এক ক্ষুদ্র হর্গে আশ্রয় লইলেন। আত্ম সমর্পণ করিলেও 

প্রাণ রক্ষ1 হইবে না নিশ্চয় জানিয়। ফতে খার দল অসম সাহসে আত্ম- 

রক্ষা করিতে লাগিল। কিছুকাল এইরূপে অতীত হইলে স্পেন দেশীয় 
এক জাহাজ আসিয়৷ পড়ায় এবং জাহাজের অধ্যক্ষ পর্তগীজের সহায়ত 
করিতে শ্বীকৃত হওয়ায় একদিন রাত্রিকালে মশালের আলোকে রণবাছ্ 

করিতে করিতে ৫* জন স্পেনীয় পর্ত,গীজের সহিত যোগে মোগলের 

ক্র হুর্গ আক্রমণ করিয়া উহ অধিকার করিল এবং হুর্গস্থ সমস্ত লোককে 

নিহত করিল। সনদ্বীপের অধিবাসীর। পর্ভ্গীজের বশ্ততা স্বীকার করায় 

তাহাদিগকে অভয় দেওয়া হইল) সহস্রাধিক মুসলমান এই সময়ে 

ফতে খাঁর ফিরিঙ্গী বধের প্রান্শ্চিত্ত স্বরূপে বন্দীকত ও নিহত 

হইয়াছিল। (৩) 
গঞ্জালে এখন সনদ্বীপের সর্ধময় কর্ত। হইয়। পড়িপণেন, ফিরিঙ্গী 

এবং দেশীয় লোকে সকলেই তাহাকে স্বাধীন রাজার ন্যায় মান্য করিতে 
লাগিল। অত্য্প কাল মধ্যেই তাহার সৈম্তবল এক হাজার পর্ভ,গীজ 

দুই হাজার দেশীয় পদাতিক এবং ছুইশত অশ্বারোহীতে পরিণত হইল? 
ইহ। ব্যতীত কামানে সজ্জিত ৮* খানি রণতরী প্রস্তত থাকিল। 

দেশ শাসন কার্য্যেও গঞ্জালে এরূপ সদাশয়ত। দেখাইলেন ষে পার্বতী 
স্থানের লৌকেও ব্যবসায়ের নিমিস্ত সনদ্বীপে আসিয়া উহার সমৃদ্ধি ও 

রাজত্ব বৃদ্ধির সহায়তা করিল। নিকটস্থ দেশীয় রাজার। গঞ্জালের 

চপ আত 
র্যা 

(৩) ম৪2 705 5০095855 [7055019 85 20 91587, 
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অভূতপৃবব উন্নতি লক্ষ্য করিয়। এবং বিরাগ উৎপাদনে অনি আশঙ্কা 
করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা করিতে উৎস্থুক হইলেন। কিন্তু গঞ্জালের 

অদম্য উচ্চাভিলাৰ এইব্ূপ সপ্ষির প্রতিকূল হইল। বাকলার রাজা 

(৪) ইতিপূর্বে ফিরিঙ্গীর হূর্দশার সময়ে তাহাদিগকে আশ্রয় 
দয়।ছিলেন, কিন্তু কৃতন্ন গঞ্জালে এখন তাহার রাজ্যের সীমানায় 
শ।বা”পুর ও পাতিলা ভাঙ্গা বলে অধিকার করিলেন। এইরূপে 

ফিরিঙ্গীর রাজ্যও দেখার অর্ধস্বাধীন রাজাদের অধিকারের মত বিস্তৃত 

হইয়া পড়িল এবং নরামুখ ফিরিঙ্গা জাহাজে রক্ষিত থাকায় এই 
থীপাকার স্থান গুলি বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইল। 

এই সময়ে মার একটি ঘটনায় ফিঙ্গীর অর্থাগম ও প্রতিপা্ত 

বৃদ্ধি হইল। আরাকান রাজের ভ্রাতা অন্তার্ আচরণ করিয়া দেশত্যাগ 
করিতে. বাধ্য হইয়। সনদ্বীপে গঞ্জালের আশ্রয় লইয়াছিলেন। নিজের 
অধিরুত প্রদেশের পুনরধিকারে সহায়তা করিলে তিনি গঞ্জালেকে 

প্রচুর অর্থলহ তগিনী দানের অঙ্গাকার করিলেন। গঞ্জালে কয়েকখানি 

জাহাজে সৈম্ঠ সামস্ত পাঠাইলেন; কিন্তু রানার পক্ষের লোকের বাধা 

'আতক্রম সহজ হইল না । রাজভ্রাতার সম্পার্ত ও পরিবার বর্শকেই 

উদ্ধার করা হইল মাত্র। সনদ্বাপে পৌছিয়। পুর্ব প্রতিঞ্তি মত 
ভগিন।কে খুষ্টান হইর। ফিরিঙ্গার পত্রীব্ধে প্রদ্ধান করিতে হইল; সঙ্গে 
সঙ্গে প্রচুর অর্থদানও হইল। রাঞ্জকুমার অল্প দিন পরে মৃত্যু দুখে 
পতিত হওয়ায় তাহার অবশিষ্ট সম্পত্তিও গঞ্জালের হস্তগত হইল; 
বিষপ্রষোগে মৃত্যু ঘটনার সন্দেহও রহিয়া গেল । 

পরবর্ষে (১৬১*) আরাকানের রাজ। বাঙ্গল। আক্রমণের উদ্দেণ্যে 

(৪) চন্দন্বীপের অধিপতি রামচন্দ্র রায়। 

১১ 



১৬২ মধাযুগে বাজলা 

গঞ্ালের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত দূত পাঠাইলেন, স্থির হইল যে 

রাঞ্জ। তাহার সৈম্ত সামন্ত লইয়। স্থলপথে অগ্রসর হইবেন, পর্তগীজেরা 

সমুদ্রে ও নদীমুখে ক্ষুদ্র বৃহৎ রণতরী দ্বারা সহায়তা করিবে। গঞ্জালের 
ভ্রাতুপ্ুত্রকে প্রতিভূত্বরূপ রাখিয়৷ আরাকান-রাজ নিজের. রণতবীগুলিও 

ফিরিঙ্গীর অধীনে এই যুদ্ধে নিয়োগ করিবেন; যুদ্বযাত্রায় যাহা কিছু 

লাভ হইবে, উভয় পক্ষ সমান ভাগে লইবেন। এইরূপে মগ ও 

ফিরিঙ্গীর সন্মিলিত বাহিনী অগ্রসর হইয়। লক্ষম।পুর ও ভুলুয়া অধিকার 
করিল। কিন্তু অন্পদিন মধ্যেই সুবাদারের প্রেরিত বহুসংখ্যক 

মোগল সৈন্য আসিয়া পৌছিলে মগেরা পরাজিত হুইল। গঞ্ভগীজেরা 

নদীমুখ গুলি রণতরী যোগে সুরক্ষিত করিতে না পারায় মোগল দল 

চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত মগের অনুসরণ করিয়া অনেককে নিহত করিল। 

আরাকান রাজ অতিক্জে হস্তীপৃষ্ঠে পলায়ন করিলেন ; বাঙ্গালা জয়ের 

আশা ফুরাইল। রি 

ইন্লাম থা এই সময়ে ঢাকার স্থায়ীভাবে আসিয়৷ পড়িয়াছিলেন 

বলিয়াই এই সম্মলিত মগ ফিরিঙ্গীর উদ্ম এত শীঘ্র বিফল হইল । 

সুদক্ষ সুবাদার অতঃপর দক্ষিণ বঙ্গের দিকে তীক্ষু দৃষ্টি রাখিলেন ; 

তাহার কার্ষেয প্রীত হইয়া বাদশাহ তাহাকে পাঁচ হাক্জারী মন্সবদারা 

দিয় সম্মানিত করিলেন। পরবর্ষে ওস্মান খার অধীনে আফগান 

দল বাদশাহের বগ্ত৷ স্বীকার করিয়। শান্তভাবে বসতি করিতে সম্মত 

ন1 হওয়ায় যুদ্ধ অনিবার্ধ্য হইল। বীর প্রবর ওস্মান এ যুদ্ধে কৃতি 

দেখাইলেও ভাগ্য বিপর্যয়ে মোগলের হস্তে নিহত হইলে পাঠানের 

পরাভূত হইল। এই শেষ মোগল পাঠাঁন সংঘর্ষের বিষয় সংক্ষেপে 

পুর্ব্বেই বল! হইয়াছে । 

. ১৬১৩ খষ্টাবে ইস্লাম খর মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতা কাঁসেম্ 
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থা বাঙ্গলার স্ববাদার হইয়া আমিলেন। ইহার শাসনকালে ফিরিঙ্গী 
ও মগের হাঙ্গামা আবার প্রবল হইল। আরাকানরাঁজের পুর্ব পরাজয় 
ও পলায়নের পরে বিশ্বাস-ঘাতক গঞ্জালে মগ জাহাঙ্জের অধিনেতৃবর্গকে 
নিজ জাহাজে আমন্বণ করিয়! 'আনিয়! নিহত করিল এবং তাহাদের 
জাহাজগুলি আয়ত্ত কারগ্না সনদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিল। হর্ব তত 
শুদ্ধ এইরূপেই মিত্রতার প্রতিদান করিল তাহ! নহে । দলবল সাজাইয়া 
আরাকানের উপকূলঙাগ লুণ্ঠন করিতে গেল। মোগলের নিকট 
পরাজিত এবং রণতরীগুলি আততায়ীর হস্তগত হওয়ায় উপকূল অরক্ষিত 
অবস্থাতেই ছিল। ফিরিঞ্গীর। উপকূলের গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিয়া 
ভক্মীভূত করিল ; নদী মুখে ব্যবসাষীর জাহাজ লুঠ করিয়া রাজধানীর 

দিকে অগ্রসর হইল। এখানে ফিরিঙ্গী পরাভূত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে 

বাধ্য হইল। ফিরিবার সময় গঞ্জালে দেখিতে পাইল, তাহার পূর্বোক্ত 

প্রতিভু ভ্রাতুপ্পুত্রকে যগেরা এক উচ্চ পাহাড়ের উপর শুলে আব্োপত 
করিয়াছে । এই ঘটনায় ছুরাত্ার হৃদয়ে বায় ছক্কতির নিমিত দুঃখে 

উদ্রেক না হইয়! প্রতিহিংসাই জাগাইদ়্া দিল। সে গোয়ার পর্ভশী্ 

অধ্যক্ষের নিকট আরাকান বিজয়ের প্রস্তাব পাঠাইল। স্বজ'তি 

নিধনের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্তই যে সে আরাকান রাজের বিরুদ্ধ।- 

চারী, একথা অবপ্ত মুখবন্ধে বিশেষ করিয়া উল্লেখ থাকিল। সমৃদ্ধ ও 

শস্তশালী আরাকান দেশ সহজেই অধিকৃত হইতে পারে; রাজার সৈন্য 
বল অতি সামাগ্ভ। পর্তুগীজ জাহাজ আপিলে গঞ্জালে নিঞ্জের সমগ্র 

রণতরী ও সৈগ্ঠ সামন্ত মহিত যোগ দিবেন এবং ভবিষ্যতে করশ্রূপে 
এক জাহাজ করিয়া টাউল প্রতি বত্সর গোয়ায় পাঠাইিবেন, ইত্যাদি 

কথা থাঁকিল। গোয়ার অধ্যক্ষের নিকট গঞ্জালের বগ্ুতা স্বীকার 
অবগ্য এই প্রথম। 



১৬৪ মধ্যযুগে বাল! 

গোয়ার পর্তুগীজ অধ্যক্ষ ভারতবধষের উপকূপভাগে ও দ্বীপপুঞ্জে 

পর্তগীজের অধিকার বিস্তার ও প্রভুত্ব প্রসারের প্ররয়াসী ছিলেন। 
তিনি গঞ্জালের এই প্রস্তাবে উৎফুল্ল হইয়া ডন্ ফ্রান্সিস নামক পোতা- 

ধ্যক্ষের অধীনে ক্ষুদ্র বৃহৎ ১৬থানি বুদ্ধ জাহাজ পাঠাইলেন। ফিরিঙগী 
বোষ্বেটের সহায়তার উপর নিভর না করিয়। অবস্থ। বুঝিয়া কার্য 

করিবার উপদেশ দেওয়া হইল । ১৬১৫ খুষ্টান্দের অক্টোবরের প্রথমে 

আরাকানের নদীমুখে উপনীত হইয়া ভন্ ফ্রান্সিস্ গঞ্জালেকে সংবাদ 

পাঠাইঙ্গেন, এবং এই লোক ফিরিয়া আসা পধ্যস্ত অপেক্ষা করাই 

যুক্তি যুক্ত মনে করিলেন। এ দিকে আবাকানের রাজা পঞ্.গীজের 

অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ওলন্দাজ জাহাজের অধ্যক্ষকে স্বপক্ষে 

আনয়নে সফলকাম হইলেন । এই সময়ে কয়েকখানি ওণন্দানম জাহাজ 
তথাকার বন্দরে ছিল। ১৫ই অক্টোবর একথানি ওলন্দাজ রণতরী ও 

বহুনংখাক মগের জাহাজ পর্ত,গীজকে আক্রমণ করিল। সমস্ত দ্রিন 
যুদ্ধের পরও-কোন পক্ষের জয় পরাজয় নিশ্চিত হইল নাঃ সন্ধ্যার সময় 

মগ পক্ষেরা ফিরিয়া! গেল। এই অবস্থায় প্রায় এক মাস অতীত হইলে 
গঞ্জালে ৫*খানি রণতরী সহ আসিয়া উপদ্থিত হইলেন। তাহাকে 
পৃর্বে সংবাদ ন দেওয়ার জন্ত এবং যোগদানের পূর্বেই নদীমুখে প্রবেশ 
করিবার নিমিত্ত অনুযোগ করিয়৷ শেষে পরামর্শ চশিল। ১৫ই নবেঘ্বর 

পর্তগীজ রণতরী ছুই দলে বিভক্ত হইয়া নদী মধ্যে প্রবেশ করিল; 

একদলের নায়ক শন্ ফ্রান্দিস্ ন্বয়ং রাঁহলেন, অপর দল গঞ্জালের 

অধীনে থাকিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়! ইহারা দেখিল ওলন্দাজ 
ও মগের জাহাজ বাধা দিবার নিষিভ্ত সজ্জিত আছে। সন্ধ্যা 

পর্যযস্ত উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিরা। শুন্ ফ্রান্সিস গোলার আঘাতে 

পঞ্চত্ব পাওয়ায় এবং ছুই শত পর্তুগীজ নিহত হওয়ায়. গঞ্জালে প্রস্থান 
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করাই যুক্তি যুক্ত বোধ করিলেন। ভাটার সময় হটিয়া পড়িলেন; 
অন্যান অধিনায়কদের সহিত পরামর্শে আরাকান জয়ের সঙ্গল্প ত্যাগ 
করাই স্থির হইল। পর্ত,শীঞ্জ কম্মচারীর! গোয়ায় ফিরিলেন; গঞ্জালের 
অনেক অনুচর তাহাদের সঙ্গ লইল, কারণ তাহার পাশবিক 
আচরণের জন্য অনেকেই তাহার প্রতি বিরূপ ছিল। পর বর্ষে 
আ.াকান রাজ গঞ্জালেকে পরাভূত করিয়া সন্দীপ অধিকার 
করিয়! লইলেন। ইঙার পরে গঞ্জালের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় 
ন1। কিরিঙ্গী পযু্যদণ্ত হইল; আরাকান বাসী মগেরা এখন দক্ষিণ 

বঙ্গ ছারখার করিতে লাগিল। 

স্থববাদার কাসেম খা মগের উৎপাত নিবারণে অসমর্থ হইলে 

তাহাকে পদচ্যুত করিয়া দঞ্গতর ই্রাহিম্ খাঁকে বাঞ্গলায় প্রেরণ করা 
হইল। ইব্রাহিম্ সৈন্য সামন্ত ও উপযুক্ত বরণপোত নিয়োজিত করিয়! 

কয়েক বসর মগ কফিবিঙঈর আক্রমণে বাধা! দিলেন মাত্র, স্থায়ী ফল 

কিছুই হইল না। 'আতঃপর শাজাহান্ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে 
দক্ষিণ বঙ্গের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত কেন নাই। বহুদিন ধরিয়া মগ 

ফিরিঙ্গী 'মঅত্যাচারের ফলে দক্ষিণ বঙ্গ গ্রনশুণ্ঠ অরণ্যে পরিণত হইল। 

ফরাসী পর্যযটক (৫) বার্ণিয়ে লিখিয়ীছেন;__যোগলদের তয়ে আরাকানের 

রাজ। নিজ তাজ্যের সীমান্তদেশে চাটগাও বন্দরে পর্ভ,গীঞ্জ দস্যিগকে 

জমি দিয়া বাস করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এই পর্তুগীজের 

বাবসা জলপথে এবং স্থলভাগে লুণ্ঠন করা । ছোট বড় নৌকা সাহাধ্যে 

উহার প্রায়ই গঙ্গার শাখা প্রশাখ। দিয়া ৬*।৭* ক্রোশ পধ্য্ত দেশের 

(৫) 13617710125-1155615 বারিয়ে শাজাছানের রাজত্বকালে ১৬৫৫ থুঃ অর্দে 

এদেশে আসেন। 

শপ ১ ০5০২ পতি তত পপ নিশি শশী 



১৬৬ মধ্যযুগে বাঙ্গল। 

ভিতর প্রবেশ করিয়া! লুঠ পাট করিত | তাহারা অকম্মাৎ আপতিত 
হইয়া বু নগর, হাট বাঞ্জার, তোজ বা বিবাহসভা৷ প্রভৃতি লুঠন 
করিয়া! সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী হরণ করিয়! লোকজনকে বন্দী করিয়া 
লইয়া যাইত। ছোট বড় সমস্ত স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া অমানুবিক 
যন্ত্রণা দ্রিত এবং যে সকল দ্রব্য হরণ করিয়া লইয়া ঘাঁইতে পারিত না, 
তাহা পোড়াইয়া। “ফলিত। এই কারণে গঙ্গার মোহানাঁর নিকট 
অনেক সুন্দর জনশুগ্ত দ্বীপ দেখা যায়ঃ বেখানে পুর্বে বহুলোক বাস 
করিত। এখন সেই সকলগ্থান বগ্ত পশুর বিশেষতঃ ব্যাত্রের বাঁসভূমি 

হইয়াছে। 

একজন সমসামগ্িক মুসলমান লেখক মগ ফিরিঙ্গীর অত্যাচারের 
যে বিবরণ দিয়াছেন, নিয়ে তাহার মর্ম উল্লিখিত হইল (৬) 

“সম্রাট আকবরের সময় হইতে সায়েস্তা খ! কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় 
পর্য্যন্ত আরাকানের মগ এবঃ পর্ত,গীজ জলদন্যগণ জলপথে আসিয়। 
বাঙ্গলা নুন করিত। তাহার! হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ ছোট বড় 
সকলকেই বন্দী করিয়া তাহাদের হাতের পাত] ছিদ্র করিয়। তন্মধ্যে 

সরু বেত প্রবেশ করাইয়া বাধিত এবং একজনের উপর আশার একজনকে 

চাপাইয়৷ জাহাজের পাটাতনের নিয়ে ফেলিয়। রাখিত । যেমন লোকে 

পাখীকে আহার দেয় সেইরূপ তাহার! প্রতিদ্দিন গকালে ও সন্ধ্যায় 
উপর হইতে বন্দীদের আহারের নিমিত্ত চাউল ছড়াইয়৷ দ্রিত। থে 
সকল বন্দী এত কষ্ট পাইয়াও বাচিয়া থাঁকিত, দেশে ফিরিয়া গিয়া 

(৬) সামসুদ্দীন তালিম্ লিখিত বিররণী ; শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় 
ভান্কার ১010১ 7 710£719] 117015 পুস্তকে চাটগাওর ফিরিঙ্গীদস্থা” প্রবন্ধে ইহার 

অন্বাদ করিয়াছেন । | 
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বলের তারতম্য অন্ুুসারে তাহাদিগকে চাস বা অন্ত কাজে লাগাইত 
এবং নানারূপে নির্য্যাতন কর্ধিত। অপর বন্দীদিগকে দক্ষিণ ভারতের 

বন্দর সমূহে লইয়া গিয়া ওলন্দাজ ইংরেজ বা ফরাসী বণিকগণের 
নিকট বিক্র় করিত । কখনও বা উচ্চমূল্য পাইবার আশায় তমনুক 

বা! ধালেশ্বর বন্দরেও বন্দী বিক্রয় করিতে আঁসিত। ফিরিঙ্গী দন্থ্যরাই 
পন্দী“।ণকে পিক্রয় করিতে নাইত । মগের বন্দদিগকে নিজের দেশে 

কুধিকার্যো ও অন্তান্ত কন্মে নিযুক্ত করে । বহু সৈয়দ ও সন্াস্তবংশীয় 

মুসলমান ভদ্রলোক এ সকল দুষ্ট লোকদিগের দাসত্ব করিতে বাধ্য 

হইয়াছে এবং বহু সদ্বংশজাত ৪ টিয়দ মহিল। উহাদের দাসী ও 

উপপত্বী হইয়াছেন। এ অঞ্চলে মুসলমানেরা যে অতাচার সহ্য 

করিয়াছে, ইউরোপেও দেইরূপ লাঁগনা পাইতে হয় নাই। এই 
অত্যাচার কোন শাসনকর্ভার সময়ে অল্প, আবার কাহারও সময়ে বা 
বেশা হইত। 

'মগের] বহুকাল ধরিয়৷ দস্যুতা করার ফলে ভাহাদের দেশ শ্রাসম্পনন 

হইয়াছে এবং ভাহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশ 

ক্রমেই জনশূন্য হইয়াছে এবং দ্রস্যুদিগকে বাধা দিবার শক্তিও ক্রমে 

কমির়া আসিয়াছে । ঢাক ও চট্টগ্রামের মধ্যে এউ দস্থ্যদলের যাঁতি- 

যাতে পথে নদ্দীগুলিত্র উভয় পার্খে একজন গৃহ্স্থও রহিল না। 

তাহাদর সচরাচর খাতায়াতের পথে বাকৃলা অঞ্চল এবং বাঙ্গলার 

অন্যান্য অংশ পূর্বে শস্তশালী এবং গৃহস্তের পল্লী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। 
প্রতিবর্ষে এই প্রদেশ হইতে বনু পরিমাণ ম্থপারির কর আদায় হইয়া 

রাঞকোষ পূর্ণ করিত। কিন্তু এই দনুযুদল লুঠন ও নরনারী হরণ 

করিয়া এই প্রদেশের অবস্থা এমন করিয়া ফেলিয়াছে যে তথায় 

একখানি বসতবাটীও নাই ; অথব। একটি প্রদীপ জালাইবার লোকও 
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নাই। অবস্থা এমন সঙ্ষটাপন্ন হইল যে ঢাকার শাসন্কর্তী কি উপায়ে 
এ নগর রক্ষা করিবেন এবং দম্যুদলের ঢাকাঁয় আগমনে বাধা দিবেন, 
কেবল এই চেষ্টায় মন ও শক্তি নিয়োগ করিলেন ;__অন্স্থান রক্ষা 
করা ত দুরের কথা। ঢাঁকা বক্ষার জন্য নিকটবর্তী খালের মধ্যে 
এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত লৌহশৃঙ্খল সকল টাঁাইয়া রাখ! হইল ও 
থালের উপর বাশের পোল তৈয়ার করা হইল। 

“মোগল নাবিকের৷ মগদিগকে এত ভয় করিত যে বহুদূর হইতে 
চারি খানি মগের জাহাজ দেখিলে, একশত মোগল পোত থাঁকিলেও 

মোগল নাবিকের! কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলেই সাহস 
ও বীরত্বের জন্ত প্রশংসিত হইত। আর যদি হঠাৎ মোগল ও মগ 
পো কাছাকাছি আসিয়া পড়িত, তবে মোগলেরা অবিলম্বে জলে 

ঝাপ দিত, এবং ডুখিয়! মরাঁকে ও বন্দীত্ব অপেক্ষ। শ্রেয়ং মনে করিত। 
ব্রহ্গপুত্র হইতে ক্ষুদ্র নদীর মত একটি নাল! খিজিরপুরের ধার দিয়] 

'আসিয়। ঢাকার নিয়স্থ নালার সহিত মিলিত ছিল। জাহালীরের 

সময়ে মগের এই পথ দিয়া ঢাক] লুঠ করিতে আসিত। ক্রমে এই 

নাল! শুকাইয়! যাওয়ায় এই পথ বন্ধ হয় এবং মগেরাও ঢাকার অন্যান্য 

পরগণার গ্রাম সকল লুঠ করিতে আরস্ত করায় সহরের দিকে আসিতে 

চেষ্টা করিত না। অন্যান্য স্থানের যধ্যে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য 

স্থানগুলি মগের লুঠ করিতে আসিত ; যথা ভুলুয়, সনদ্বীপ, সংগ্রাম 

গড় ( অধুন! লুপ্ত ), ঢাক, বিক্রমপুর, যশোর, হুগলী, ভূষণা, সোণার- 

গাও ইত্যাদি । 
মগের অত্যাচার ইহার পরেও বহুকাল চলিয়াছিল। এখনও 

কোনস্থানে অন্যায় অনাচার হইলে লোকে “যেন মগের মুলুক* এই কথ৷ 
বলিয়া থাকে । মোগল সুবাদার তীক্ষু দৃষ্টি রাখিয়া সৈন্য সামস্ত যুনিক্ত 



মগের উত্পতি | ১৬৯ 

করিলে ইহার] কিছুকাল সরিধা পড়িত। আরঙ্গজেবের সময়ে সায়েস্তা 

খার শাসনে কিছুদিন মগের আক্রমণ নিবারিত হইঘ্াছিল। কিন্ত 

পরে আবার ইহাদের উৎ্পাতের কথা ইংরেজী কাগজ পত্রে পাওয়া 

যায়। ই ইগ্ডিয়। ক্রনিকল্ পুম্তিকায় (৭) নিয়লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ 

আছে। “ফেব্রুয়ারী ১২১৭--_বাঙ্গলার দক্ষিণ অঞ্চল হইতে মগের 

আঠার শত নগরবাসী ও বালক বালিকাকে ধরিয়! লইয়৷ যায়। দশ 

দিনের মধ্যে তাহার। আরাকান দেশে পৌহিল। আরাকান রাজের 

সম্মথে বন্দীদিগকে উপস্থিত করা হইল। তিনি শিল্পকার্্যকুশল 

লোকদ্দিগকে বাছ্ছিয়া লইয়া নিজের দাপরূপে গ্রহণ করিলেন) উহাঁরা 

সমগ্র বন্দীসংখ্যার চতুর্থাংশ । অবশিষ্ট বন্দীদিগের গলায় রজ্দ্ব দিয়। 

বাজারে লইয়া গিয়া শারীরিক বলের তারতম্যানুসারে কুড়ি হইতে 

সত্তর মুদ্রা দরে বিক্রয় করা ভইল। ক্রেতারা দাসগণকে রুষিকার্ষ্য 

নিযুক্ত করিল এবং মাসিক ১৫ সের চাউল খোরাকের জন্থ দিল। 

আরাকানের প্রায় চারিভাগের তিনভাগ লোক বন্দীকৃত বাঙ্গলার 

অণ্ধবাসী ব৷ তাহাদের বংশধর |” | 

এইরূপে শতাধিক বৎসর ধরিয়া মগের ও ফিরিঙ্গীর উৎপাত ও 

অমানুষিক অত্যাচারের ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পৃর্ব্ব বঙ্গ উৎসন্ন 

হইয়াছিল । যে সুন্দরধন এখন ব্যা্ধ গগ্ার এবং কুন্তীরের আবাস 

ভূমি হইয়াছে, তাহ! এককালে শশ্যশালী জনপূর্ণ স্থান ছিল। ১৪৫৭ 

খৃষ্টাব্দে ভিনিসীয় বণিক কণ্টি গঙ্গার মোহানার নিকটস্থ সমস্ত তাঁরভূমি 

নগর ও উপবনে পূর্ণ দেখিয়। গিয়াছেন। সুন্দরবন অঞ্চলের নিবিড় 

তম অংশে প্রাটীন অস্টাপিক সমুহের ভগ্রাবশেষ অগ্যাপি দুষ্ট হইয়। 
পপ ০ পল ৮ আশি সস আপস স্পা স্্প্পপীশিপীপশীপ শ পা ্ িশ " পাপা পেস জপ সপ্ন শ স্পস্পশ ত শশিশি তত শশ্পীশিশ তি শ শত ও শন ও শা 

(4) ০০৫ ০1] 0953 06 701). 10170 00101)275 ৬০01, 1? 0. 465. 
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থাকে। পর্ভুগীজ ফিরিঙ্গী সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে দাস 

ব্যবসায় আরম্ভ করে, মগের] অষ্ঠটাদশের মধ্যতাগ পধ্যস্ত তাহ। 

চালাইয়াছিল। ইংরেজী কাগজ পত্রে উল্লেখ আছে যে, ১৭৬০ খৃষ্টান্দেও 

আখরা ও বজবজের নিকটবর্তী স্থানে দাস বিক্রয়ার্থ পর্ভ,গাজ ফিরিঙ্গী 
ও মগের জাহাজ আ(সত। 

সুবাদার ইব্রাহিম খার সুশাসনে পাচ বৎসরের জস্য বাছগলায় 

শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল; কৃষি ধাণিজ্যাদিব্র উন্নতিতে লোকের সুখ 

সাচ্ছন্যয বদ্ধিত হইতেছল এবং শিল্পজাত দ্রব্যের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ 
সাধন হইতেছিল। ঢাকার সুক্ম মস্লান এবং মালদহের রেশমী বন্ত 

বাদশার দরবারে সমাদর লাভ করিয়াছিল। রাজ্জী নুরজাহান্ 
মহিলাদের পরিচ্ছদের নৃতন রতি প্রবন্তিত করিয়া চিকণ ও ফুলদার 
কাপড়ের আদর বাড়াইয়াছিলেন। শ্রাহট্রের শীতলপাটী ও বাঙ্গলার 

সোণ। রূপার অলগ্কারও অন্যত্র প্রসিদ্ধিলাভ করয়াছিল। মধ্যবঙ্গে 

অনেক দিন. হইতে শান্তি বিরাজ করিতেছিল ; এক্ষণে আসামী দিগের 

আক্রমণ প্রতিহত করিয়া এবং মগের বিরুদ্ধে নদীমুখে রণপোত রাখিয়া 

ইব্রাহিম খ1 সচ্ছন্দে থাকিবেন, দেশে সম্পূর্ণ সুখ শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে 
তাবিয়াছেন, এমন সময়ে অন্ঠ এক অচিস্তিত-পূর্ব ঘটনায় বাঙ্গলায় 
পুনরায় বিগ্রহ বহি প্রজলিত হইয়। উঠিল । 

জাহাঙ্গীরের তৃতীক্র পুত্র শাঁজাহান্ সব্বাংশে অন্ত রাজপুত্রদিগের 

অপেক্ষ। শ্রে্ঠ ছিলেন। রাজপুতানার এবং দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধকাধ্যে 

কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি যেরূপ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে 

ভবিষ্যতে তিনিই সম্রাট হইবেন, ইহ অনেকেই বুঝিয়াছিল। রাজ্জী 

সমুরজাহান্ দেখিলেন, এরূপ হইলে তাহার নিজের সমস্ত ক্ষমতা লোপ 

পাইবে । সুতরাং দুর্বলচিত্ত বাদশাছের মনে সন্দেহ উৎপাদন করিবার 



বিদ্রোহা শাজাভান্। ১৭১ 

নিমিত্ত সুযোগ পাইলেই শাজাহানের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে 
লাগিলেন। রাজ্জীর উদ্দেশ্ত নিজ জামাত। সম্রাটের কনিষ্ঠ পুব্র অকন্দণ্য 

শাহরিয়াকে ভবিষ্যতে নামে মাত্র সম্রাট করাইয়৷ সমস্ত শাসন ক্ষমতা 

স্বয়ং আজীবন পরিচালনা করিবেন । জাহাঙ্গীর শেষ জীবনে তাহার 

হন্তের ক্রীড়া পুত্তলিক। হইয়া পড়িয়াছিলেন % স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের 

নিম্ন্ড পুত্রের উপর সনততরাটের বিরাগ জন্মাইয়। দেওয়! সেই কারণেই 

সহজ হুইয়াঁছল। কিপ্ধপে এই কুমন্ত্রণ। কাধ্যে পরিণত হুইয়া।ছল, 

তাহার বিস্তৃত বর্ণনা ভারত ইতিহাসের বিষয়। শাঞজাহান্ দক্ষিণাত্যে 

বিদ্রোহী হইলেন। সেনাপতি মহবৎ খ! এবং কুমার পরবেজ তাহার 

বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাহাকে পরাভূত করিলে শাজাহান্ বাগল। 

অধিকার করিয়। লইবার কল্পনার উাড়ষ্য হইয়া বর্ধমানের দিকে অগ্রসর 

হইলেন। এখানে কয়েকজন আকগান্ সেনানী তাহার দলে যোগ 

দিল; তাহার পরিচিত মোগল সামস্তঁদগকেও সপক্ষে আনবার চেষ্টা 

চলিতে লাগিল। শাঞ্জাহানের ধদ্ধমান আঁধকার করার পরে হুগণার 

পর্ভগীজ কুঠীর অধ্যক্ষ রড্িগো ভয় পাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 

করিলেন। শাজাহান্ প্রচুর পুরস্কারের লোত দেখাইয়া কতকগুলি 

কামান ও গোলন্দীজ সৈন্ত চাহিলেন। কিন্তু চতুর পঞ্ভুগাজ অধ্যক্ষ 

কুমারের তাৎকালিক কল্পনা বিফল হইবে ভাবিয়া এই প্রস্তাবে সন্মত 

হন নাই। কেহ কেহ মনে করেন, পর্ত,গাজগণের উপর এই কারণে 
শাঞজজাহানের আক্রোশ ছিল এবং ভবিষ্যতে তাহাদিগকে বাঙ্গল। হইতে 

দুরীভূত করিয়। তিনি ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। 
স্থববাদার ইব্রাহিম খা এই অভাবনীয় আক্রমণের সংবাদে বিব্রত 

হইলেন। বঙ্গীয় সৈন্তের এক ভাগ তখন চট্রগ্রামে মগদিগের বিরুদ্ধে 

নিয়োঞ্জিত ছিল; মার কয়েকদল এখানে সেখানে রাজস্ব সংগ্রহে 
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সাহায্য করিতেছিল । যাহাহউক, যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সদলে 

রাজমহলের দিকে অগ্রসর হইয়! সমগ্র সৈন্ঠদলকে তথায় সমবেত 

হইবার আদেশ দ্িলেন। রাজমহল স্রঞ্ষিত করা সম্ভব নহে দেখিয়। 
তিনি তেলিয়াগড়ীর দর্গের দিকে. ফিরিলেন; এখানে কতকগুলি 

ইউরোপীয় গোলন্দাজের অধীনে কামান লজ্জিত ছিল । কিন্তু এস্থানে 

যুদ্ধদানও নিরাপদ নহে ভাবিয়া গঙ্গার অপর পাবে শিবির সন্নিবেশ 

করিয়া রহিলেন; গঙ্গাবক্ষে সমস্ত তবরণী সেই পারেই রাখ! হইল। 

শাজাহান বাঞগগলার স্ুবাদারকে প্রথমে সপক্ষে আনিবার প্রয়াস 

পাইলেন, কিন্তু বিফল হইয়া তেলিয়াগড়ীর দিকেই অগ্রসর হইলেন । 

আফগান্ সেনানীদ্িগের চেষ্টায় পুভীর নিকটে নৌক] সংগ্রহ করিয়া 

তাহার সৈন্যদল গঙ্গ। পার হইল । যথেষ্ট উদ্যোগ সত্বেও সুবাদার যুদ্ধে 

পরাভূত ও নিত্বত হইলেন : তেলিয়াগড়ীও শ্রাঙ্গাহানের আয়ত্ত হইল। 
বঙের জমিদার ও বরাঁজকন্মচান্ীবর্গ শাজাহানের বশ্যতা স্বীকার করিল। 

ঢাক। অধিকার করায় স্থবাদারের সংগৃহীত অর্থও তাহার হাতে পড়িল । 

ঢাকার রাজকোষে ৪০ লক্ষ টাক! পাইয়া শাজাহান সোৎসাহে 

পাটনার দ্রিকে যাত্রা করিছ্গেন। পান! সহজেই অধিকৃত হইল) 

বিহার প্রদেশের রাজকর্ম্মচারী ও জমিদারবর্গ তাহার বস্তা স্বীকার 

করিলেন । রোটাস্ ছুর্গের অধাক্ষ ও তাহার হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেন । 
তিনি রোটাসে নিজের এবং অন্থগত প্রধান সেনানায়কগণের পরিবার 

বর্কে রাখিয়া এলাহাবাদের দিকে সৈশ্ঠ চালিত করিলেন। এদিকে: 

মহধ খা. ও পরবেজ মালবের পথ হইয়! রাজকীয় বাহিনী সঙ্গে 
এলাহাবাদের দ্িকেই অগ্রসর হইতেছিলেন। এলাহাবাদের কয়েক, 
মাইল পূর্বদিকে দুই দলে এক তুমুঝ যুদ্ধ হইল। শাঞ্জাহান্ পরাঞ্জেত 

হইয়া পাটনার দিকে পলাইলেন। বাদশাহী সৈম্ পশ্চান্ধাবন করিল; 
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শেষে যে পথে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন সেই পথেই শাজাহানকে 

দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিতে হইল। তথ! হইতে ক্ষম। প্রার্থনা করিয়। 

পিতার নিকট পত্র দিলেন; গোলযোগ মিটিল। 
অতঃপর মহবৎ খা কিয়ৎকাল অস্থায়ীভাবে বাঙ্গলার শাসনকর্তা 

হইয়াছিলেন। এখানে তিনি অথবা তাহার পু খানেজাদ প্রজা 

পীড়ন কারয়া এবং জায়গীর প্রভৃতি হইতে অনেক টাক! রাজস্ব আদায় 

করেন (৬)। এই ব,বহার তাহার প্রতি সম্রাটের বা ন্ুরজাহানের 

বিরাগের অন্ততম কারণ বলিয় কোন কোন ইতিহাসে উল্লিখিত 

হইয়াছে । যাহ। হউক, মহুবৎ দরবারে আগিবার আদেশ পাইয় 

সদলে উপস্থিত হইয়। লাহোরের নিকটে সন্রাটুকে বন্দী কারিয়া ফেলেন । 

শেষে নুরঞ্জহানের কৃতিত্বে জাহাঙ্গীরের মুক্তি লাত ঘটে । পরবর্তী 

দুইজন স্ুবাদারেব সময়ে বাঙ্গলায় উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কোন 

ঘটন। হয় নাই। 

শাজাহান্ সম্রাট হইয়া! নিজের প্রিরপ।রর কাসেম খা জোয়ানীকে 

বাঙ্গলার সুবাদীর করিয়) পাঠাইলেন। হুগলীর পর্ত,গীজের সহিত 

সংঘর্ষ ইহার সময়ের প্রধান ঘটনা । সপ্তগ্রামের নীচে সরস্বতীর প্রবাহ 
মন্দীভৃত হওয়ায় পর্ভ গীজ বণিক কোম্পানীর লোকের! বাদশার অনুমতি 

নুইয়! হুগলীর ব্যাণ্ডেলে এক কুঈী স্থাপন করে । এখানে ১৫৯৯ খুষ্ঠান্দে 

“তাহারা, যে গির্জা নির্মাণ করিয়াছিল, বঙ্গদেশে তাহাই সব্ব গ্রাচান 
০ 2 

(৬) &.য়াট নির্দেশ করিয়াছেন যে, মহবৎ খা: শাজাহানের অন্থুসরণ করিলে 

খানেজাছ্ প্রতিনিথি স্বরূপ বাল! শাসন করিয়াছিলেন । তাহার পিত। সম্রাটুকে 

করায়ত্ত করিয়। যখন সর্বময় কর্তা হইয়! উঠিলেন, তখন খানেঙ্জাঘথ বাঙলা হইতে 

ছই কোটি কুড়ি লক্ষ টাক! প্রেরণ করেন; কিন্তু এই টাক] দিল্লী পৌছিবার পূর্বেবেই 
মহবতের ক্ষমত লোপ হইয়াছিল। 
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খৃষ্ট মন্দির । ব্যাণ্ডেলের পর্তুগীজ কুটী ক্রমে ছুর্গে পরিণত হইল। 
পর্ত,গীজ কোম্পানীর লোক অন্তান্ট স্থানের মত এ দেশেও ন্ুুবিধা 

পাইলেই অনাচার করিত । প্রকাশ্ঠ ভাবে বোম্েটিয়ার দলে যোগ না 
দিলেও ইহার! বাণিজো জোর জবরদস্তী কোন সময়েই ত্যাগ করে নাই । 

সময়ে সময়ে লোককে বলপুর্বক খঞ্টান্ কঙ্িত, স্থানে স্থানে বালক 

বালিক। ধরিয়! লইয়! গিয়া অন্যগ্র দাসরূপে বিক্রয় করিত। ব্যাণ্ডেলের 

নীচে দরিয়া ব্যবসায়ীর নৌক। গেলে বলপুব্বক মাশুল আদায় করিত। 
পর্ত,গীজ বোন্বেটেরা এসময়ে মগের সহিত যোগ (দিয়া দক্ষিণ পুর্বববঙ্গে 
ভয়ানক অত্যাচারও করিতেছিল। এই সমন্ত কারণে সুবাদার 

কাঁসেম্ খ! বাদশাহের অনুমতি লইয়া (4) হুগলী হইতে পঞ্ভুগীঞ্জদিগকে 
তাড়িত করিবার সক্কল্প করিলেন । 

.য়ার্টের গ্রন্থে এই পর্ভ্গীজ ফিরিঙ্গী দলন ব্যাপার এক তুমুল যুদ্ধ- 
কাণ্ডে পরিণত হইয়া 'মশ। মারিতে কামান পাতার কথা স্মরণ 

করাইয়। দেয়। তিনি লিখিয়াছেন, স্ুবাদার সাবধানে পঞ্ভ,গীজগণ 

যাহাতে এই অভিযানের বাস্পমাত্র না জানিতে পারে এইভাবে গোপনে 

ইহ! চালিত করিয়াছিলেন । হুগলী ও মুর্শিদাবাদের অবাধ্য জমিদার- 

দলনের ভাঁণ করিয়া তিনি তিন দিক্ দিয়! সুদক্ষ সেনানীর অধীনে 

রি দল সন্ত প্রেরণ করিলেন । ইহার! ঘৃরিয়৷ আপিয়া টিন 

(5) ৯, হি ইতিহাসে নির্দেশ আছে যে, শাজাহান বিদ্রোহী হইয়া ছুগলীর 

পর্ত,গীজ অধ্যক্ষ রডিগোর সাহায্য চাহিলে তিশি ফোনপ্রকার সাহায্য দানে অস্বীক্কত 

হন। ইহাতে তিনি জাতক্রোধ ছিলেন বলিয়া পর্ত,গীজদিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত 
করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। স্থবিজ্ঞ সম্রাটের পক্ষে এই জ।তীর ক্রোধ সম্ভব মনে 

হয় না। কোন কোন পুস্তকে পর্ত,গীজ ধর্ম প্রচারকের মমতাজ মহলের ছুই কন্ঠাকে 
সটান করার অতুত কখ। আছে। ্ 
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বেষ্টন করিল। একদল শ্রীরামপুরের নিকটে নদীতে সেতুবন্ধন করিয়া 
পর্ভগীজের নির্গমন পথ রুদ্ধ করিয়া রহিল। সাড়ে তিন মাস কাল 
ব্যাণ্ডেলের পর্তগীঞ্জ ছুর্গ এইরূপে বেষ্টিত রহিল, এবং উভয় পক্ষে গুলি 
গোল৷ চালান চলিল। ইতিমধ্যে পর্তগীজেরা এক লক্ষ টাক! দিয়া 
বশ্ততা স্বীকারেরও প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু গোয়া হইতে সাহায্য 
আগিবার আশ! থাকায় তাহার! যুদ্ধোগ্যম ত্যাগ করে নাই। 

মোগল দলপতিরা বাহির হইতে আক্রমণের সুবিধা করিতে না 
পারিয়। অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। যেখানে পর্ত,গীজ গিঞ্জঞা আছে 
তাহার সম্মথের পরিখ! অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অগভীর ছিল। তাহার 
ঈগল সেচিয়৷ ফেলিয়া নিয়ে বারুদ স্থাপন করিয়৷ হুর্গ প্রাচীর উড়াইয়া 
দিবার ব্যবস্থা করিল। হুর্গ মধ্যস্থ অনেক লাক যখন এ দিক আক্রান্ত 

হইবে ভাবির! তাঁহার উপর যুদ্ধার্থে প্রস্থত ছিল, সেই সময়ে অগ্নিসংযোগে 
'খ অংশ উড়াইয়া দেওয়ায় বুলোক নিহত ইহল। মোগলদল প্র ভগ্গ 
স্থান দিয়া বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। অনেক পঞ্ভুগাজ জাহাজে 
উঠিয়! পলায়নের উদ্যমে নিহত হইল । যাহার জাহাজে উঠিল, তাহাদের 
উপরেও গোলাগুলি বধিত হইল। ্যাট লিখিয়াছেন, সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎজাহাজখানিতে স্ত্রীলোক বালক সমেত ছুই সহজ লোক উঠিয়াছিল; 
তাহার কান্তেন শক্র হস্তে পড়া অপেক্গা মুত্য শ্রেয়ঃ মনে করিম! 
জাহাজের বারুদ ঘরে আগুন দিয়া সমল্ত উড়াইয়। দিলেন । অন্যান 
জাহাজের লোকেও তাহার দৃষ্টান্ত অবলন্নন করিল । ৬৪ খানি বড় 

জাহাজ ৫৭ খানি গ্রাব, এবং দুইশত স্থলুপের মধ্যে গোয়ার এক গ্রাব, 
ও ছুইথানি সুলুপ পলাইতে পারিয়াছিল। শাঁহাজ্ের আগুনে মোগল 
পক্ষের নীচের সেতু দগ্ধ হওয়াতেই তাহার পথ পাইয়াছেল। মোগলেরা 
পর্ত,গীজদের যাহা কিছু সম্পত্তি পাইয়াছিল, সমস্ত আত্মপাৎ করিয়! 



১৭৬ মধ্যযুগে বাঙ্গলা 

গিঞ্লার সমস্ত মুর্তি ও ছবি নষ্ট করিয়াছিল। প্রায় এক সহজ পর্ত,গীজ 
এই যুদ্ধ ব্যাপারে নিহত হইয়াছিল এবং 8৪ শত লোক (ন্ত্রীলোক 

বালক বালিকাদি সমেত ) বন্দীভূত হইয়াছিল (৮)। পচ শত স্ুষ্তী 
যুবক যুবতী আশরায় প্রেরিত হয়। যুবকাদগকে মুসলমান কর! 

হইয়াছিল; যুবতীর৷ বাদশার ও আমিরবর্গের হারমে গুহীত হইল। 

জেন্ইট্ পাদ্রী দিগকে কিছুধিন পরে যুক্ত করিয়। দেওয়া হয়। 

অতঃপর রাজকীয় অফিস আদানত প্রভৃতি সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে 

উঠ।ইয়া আনা হইল। হুগলীতে এক ফৌজদার স্থাপন করিয়। স্ুবাদারের 

অধীনে তাহাকে এই অঞ্চলের শাসন পধ্যবেক্ষণের ভার দেওয়া হইল। 

এই সময়ে সপ্তগ্রামের প্রান্তবাহিনী সরস্বতীর অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় 

ব্যবসারীদলও একে একে সন্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া হুগশীতে আসিয়া" 

কারবার আগন্ত করিয়াছিল? ক্রমে অন্ঠাগ্ত অধিধাসীরাঁও হুগলী এব. 
গঙগাতীরে অন্যান্ত স্থানে আপিয়। পড়ায় প্রাচান সগ্তগ্রাম ধ্বংস মুখে 
পঁঙত হইল। পঞ্ভ,গীঙ্গণের বাঙ্গলী হইতে তাড়িত হওয়ার কিছুদিন 

পরে ইংরেজ ইট ইয়া কোম্পানীর লোকে : এখাঁনে আসিয়৷ বাণিজ্য 

করিবার অনুমতি পান $ কিন্তু পর্ভ,গীজের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়। প্রথম 

প্রথম তাহাদিগকে কোথাও স্থায়ী কুঠী করিবার অনুমতি দেওয়া হয় 

ই! তাহার! প্রথমে বালেম্বর অঞ্চলে সমুদ্রতীরে পিপলী প্রসৃতি 
স্থানেই ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন ৷ শেষে শাজাহানের পুত্র স্থজার 

অনুগ্রহে দেশের মধ্যে কুঠী করিয়া! বাণিগ্্য আরম্ত করেন। 
কাসেম খার অকাল মৃত্যু ঘটনায় আজিম খা সুবাদার হইয়া 

আসিলেন। কিন্ত তাহার মত নিরীহ লোকের পক্ষে এসময়ে দেশ 

৫) এত লোক ছিল স্বীকার করতে হইলে রত গীজ ফিরিঙ্গী ও দেশীয় খৃষ্টান 

ব্যহীর্ত অন্য লোকও গণনায় আইসে। 



আসাম অভিযান । ১৭৭ 

শাসন অসস্তব ছিল। মগের! দক্ষিণ বঙ্গে বিলক্ষণ উৎপাত আরস্ত 

করিয়াছিল; পূর্বদিক্ হইতে আগামীর! বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়া লুট- 

পাট করিতে লাগিল। আজিম প্রতিবিধানে অশক্ত হওয়ায় তাহার 

স্থানে ইস্লাম খা স্থবাদার হইয়! আসিলেন (১৬৩৭ খুঃ )। তীহাকে 

দৃদ্ধ ব্যাপারেই অধিক সময় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। তাহার 

সৌভাগ্যবশতঃ এই স্ময়ে মগদিগের মধ্যে গৃহ-বিবাদ চলিতেছিল। 

টট্টগ্রাম মৌগলের অধিকার ভক্ত ভইলেও উদ্বানীং আরাকান রাজ বাল 
উহার অধিকাংশ উপভোগ করিতেন । কিন্ত চট্রগ্রামের শাসনকর্তা 

মহিত তাহার মনোবাদ হন্যার শাসনকতা ঢাকায় আসিয়া মোগল 

স্বাদারের বগুতা স্বীকার করিলেন । কাহারও কাহারও মতে এই 

সময় অবধি চট্টগ্রাম প্ররুত প্রস্তাবে মোগলরাজাডক্ত হওয়ার ইস্লামাবাঁদ 

নাম হঈল। 

১৬৩৮ খুষ্টান্দে ঘখন ইসলাম গা চট্টগ্রামের ব্যবস্থায় ব্যাপু» সেই 

শময়ে আসামবাসীরা পুর্ব পর্ব বারের আক্রমণে উতৎ্াহিতি হই! 

বাঙলার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ব্রগপুজের খরআোতে পাত 

শত নৌকা ভাপাইয়! ইহারা প্রাবনের জলের মৃত ট্টন্তর পূর্ব বঙ্গের 

শিন্নভূমিতে আপতিত হইল। ব্রহ্মপুত্রের তীরবন্তী স্থান সকল লুণ%ন 
করিতে করিতে উহ্াারা ঢাকার নিকটে আপিয়। উপনীত হইয়াছে 

এমন পময়ে ইস্লাম খার রণতরী তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। 

মোগল পক্ষের কামানের মুখে আসানী নৌকা ছিন্ন ভিন্ন ও শুশ্বীভূত 
হইলে আসামীর! তীরে অবতরণ করিল। সেখানে মোগল অশ্বারোহী 

দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহাদের চারি শত লোক নিহত হইল; 
কবশিষ্টেরা পলায়ন করিয়! প্রাণ রক্ষা করিল। ইস্লাম খা! সঘলে 
সং 'মে প্রবেশ করিয্া ১৫টি ছুর্গ অধিকার করিলেন। এই সময়ে 

৯২ 



১৭৮ মধ্যযুগে বাঙগল। 

তিনি ফুচবেহারের দক্ষিণ ভাঁগের সু ছুর্গগুলি দখল করিয়৷ এ অংশ 

মোগল রাজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন। বর্ষাকাল সমাগত হইলে . মোগল 

সৈগ্গ বিপদে পড়িল; ইস্লাম খা অতি কষ্টে অধিকাংশ সৈন্য সহ ঢাকার 

প্রত্যাবর্তন করিলেন ; এখানে আসিয়। জানিলেন তাহার স্থানে 

বাদশার পু সুলতান সুজ। বাঙ্গলার সুবাদার হইয়া আসিতেছেন। 

শাজাহানের দ্বিতীয় পুলু সুলতান সুজা চতুর্বিংশ ব্য বয়সে বঙ্গের 

শসনভার পাইলেন । সুদূর ঢাঁকার ঢাকা থাঁক তাহার ভাল লাগিল 

না। পুনরায় রাঁজমহলে' বাঁজধানী উঠিয়। 'আমিল। বাসের জগ্ 

রমণথীয় নব-প্রাসাদ শিক্ষিত হইল; ইহার কিযদংশ এখনও বর্তমান । 

মানসিংহ নিশ্মিত দুর্গ প্রাকার পুনঃসংস্কত ও সুরু কর হইল। সুজ! 

অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া রাজমহলকে অন্র্থনামা করিয়া তুলিবার 

উদ্ধোগ করিলেন। কিস্থ পরবর্ধে এক প্রচণ্ড আগ্রদদাহে বরাজপুরীর 

কিয়দংশ ভন্মীভূত হইল। অনেকে প্রাণ হারাইল) সুজ সপরিবারে 

বহুকষ্টে রক্ষা পাঁইলেন। আবার এই সময়ে গঙ্গার গাতিও কিঞ্চিং 

পরবর্ডিত হইয়া রাঁজমহলের দুর্গ প্রাচীর আক্রমণ করিল? যেন সবব- 

ভূতে একধৌগে স্থজার সাধের নন্দনের উপর বাদ সাধিতে উদ্যত 

হইল । ' কিন্তু সুজা সহজে ছাড়িবাঁর পাত্র ছিলেন না; নবাঞ্িস 

মোগল বঙ্গে শাস্তির সময়ে অর্থেরও অভাব হয় নাই। নগরী ও দ্র 

গ্রাকারে প্রস্তরের আকারে প্রভূত অর্থ ঢাঁলিয়৷ দেওয়া হইল । 

সুজা নবীন যুবক বলিয়া রাঁজকাঁধ্য বিষয়ে পরামর্শ দানের নিমিত 

শাজাহান্ বঙ্গের ভূতপূর্ব স্থুবাার আজিম থাকে তাহার সঙ্গে এদেশে 

পাঠাইয়াছিলেন। আজিম সুজার শ্বশুর ; সুতরাং তীহার উপদেশ 

বাজকুমারের অপ্রিয় হইবে না, ভরসা ছিল। কিন্তু সুজা অধিক নি 

এই প্রবীণ গুরু মহাশয়ের শাসন সহা করিতে না পারিয়া তীঃ্দই 



সথলতান স্থজা। ১৭৯ 

উপকারের ছলে যথেষ্ট বৃত্তি নির্দেশ করিয়া তাহাকে ঢাকায় প্রতিনিধি 

করিয়। পাঠাইলেন। কিছুদিন পরে আঙ্িম খা দরবার করিয় 

'আলাহাবাদের শাসনভার পাইয়া চলিয়া খান। সুলতান সুজ 

সদাঁশয় ও স্তায়বান ছিলেন । সদাচারে সকলকে সন্তষ্ট করিয়৷ তিনি 

বঙ্গবাসীর প্রিয় হইয়াছিলেন। 

আট বৎসর বাঙলার শাসন-কাধ্য পরিচালনার পরে স্থলতান 

স্থজা বাদশাহী দরবারের চক্রে কাবুলে বদলী হইলেন । ছুই বৎসর 

পরে পুনরায় বঙ্গে ফিবিয়। টোভরমল্প কৃত রাজন বন্দোবস্ত সংশোধনে 

প্রবৃত্ত হইলেন । চল্লিশ বত্মধের মোগল অধিকারে থে বিস্তার ভূভাগ 

আয়ত্ত হইয়াছিল তাহার ব্যবস্থা করার এখন প্রয়োজন ও অনুভূত 

হইয়াছিল। নবাজ্জিত বিভাগগুলি পুব্বতন সরকারে (বেশ বিভাগে ) 

সংদূক্ত করিয়া সুজা! যে রাজন্গ বন্দোবস্ত সুস্থির করেন পরবত্তী অধ্যাগগ 

চাহা বগিত হইবে । সুজার সুবাদারী এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার 

জীবনলালার যেরূপে অবসান হয়, সাধারণ ইতিহাস পাঠকের তাহ! 

অজ্ঞাত নহে। 

১৬৫৭ খুষ্টাব্দে শাজাহান কঠিন পীড়ার শব্যাশীয়ী হইলে তাহার 

'আদেশে জোষ্ঠ পুজ দারা শাসন পরিচালনের ভারগ্রহণ করেন। 'অঙ্ধ 

পুভ্রেরা সংবাদ পাইলেন, বাদশাহ জীবিত কিনা সশেহ। ধারা 

রাজদণ্ড গ্রহণ করিলে অন্তের মঙ্গল নাই । মোগল-কুলে ত্রাত্-প্রেম 

অন্জঞাত পদার্থ । সুজ! সত্বর সসৈষ্ঠে দারার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। 

তাহার লোকবল বা অর্থের অত্রাব ছিল না। বারাণসীর নিকটে 

শারার প্রেরিত বাদশাহী সেনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। অন্য- 

চা প্রধান সেনাপতি রাজ জয়সিংহ বাদশাহের আদেশে গৃহ-কলহে 

[বর ক্ষতি সাধন অন্গচিতঃ ইত্যাদি পরামর্শ দিয়া স্জাকে বঙ্গে 

বে] 



১৮৩ মধাযুগে বাজলা 

প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত করাইলেন | কিন্ত দারার পুক্র সুলেমান 

যুবক সুলভ হঠকারিতায় রাজার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া! অতর্কিতে 

ভিন্ন দিকে গঙ্গা পার হইয়া সুজার সৈশ্ভৰলকে আক্রমণ করিলেন । 

তাহারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল না; সহজেই পরাজিত ও পলায়ন- 

পর হইল। রর 

স্থজা প্রথমে পাটনায়, পরে বাঁদশাহী সেন! অগ্রসর হইলে মুঙ্গের 

দুর্গে আশ্রয় লইলেন | সুুলেমান্ দুঙ্গের আক্রমণে উদ্যোগ করিতেছেন, 

এমন নময়ে দারার পত্র পাইলেন, 'আরঙগ্গজেব ও মুরাদ একযোগে 

রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, সত্বর সদলে আসিয়া পিতার 

সাহাবা করুন। সুজ বাজমভলে ফিরিয়া বল সঞ্চয় আরম্ভ করিলেন 

এবং অল্পকাঁল মধ্যেই সংবাদ পাইলেন, দারা পরাজিত ও পলাম়িত, 

চতুর আরম্গজেব বুদ্ধ বাদশাহকে আগরা প্রাসাদে প্রহরী-বেষ্টিত রাখিয়া 

রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন । 

৯৬৫৮ থুষ্টান্দের শেষভাগে পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী ও উপধুক্ত 
পরিমাণ পদাতিক ও কাঁমান সংগ্রহ করিয়া স্থলতান সুজ! আরঙ্গ- 

জেবের বিরুদ্ধে বদ্ধাতিযান করিলেন । আলাহাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ 

দুরে খাক্ধোয়ায় আরঙ্গজেবের সৈন্টের অগ্রগামী দলের দর্শন পাইয়া সুজা 

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে সেন। সমাবেশ করিয়া পুরোভাগ ও বামে গড়-বন্দী 

করাইলেন। আরঙ্গজেবের বাদশাহী বাহিনা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে 

লাগিল। পথে এক বাধা-বিপত্তি কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটাইল; রাজা 

যশোবস্ত সিংহ আরগ্গজেবের দল ত্যাগ করিয়া গেলেন, কোন কোন 

মতে তাহার রাজপুত সেনাদল বাদশাহী শিবির লুণ্ঠন করিয়া গেল (১)। 

: (১ কোন কোন ইতিহাসের মতে যুদ্ধারস্তের পরক্ষণেই যশোবন্ত দলত্যাগ 

করিয়াছিলেন. খাফি 'খার গ্রন্থে. উল্লেখ আছে যে তিনি স্ুর্জাকে নিজের 



খাজোয়ার যুদ্ধ । ১৮১ 

গোলযোগ নিবৃত্ত হইলে আরঙ্গজেবের পক্ষ ফুদ্ধার্থ প্রস্তত হইল। ১৫ই 
জ্রানুয়ারী মধ্যান্কে কামান অগ্নিবর্ণ আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার প্রাকৃ- 

কালে স্থুঞ্জা সম্মুথের উচ্চভূমির উপর স্থাপিত কামানগুলি সরাইয়! 
লইলেন। এই ভ্রম আরঙ্গজেবের সুদক্ষ সেনাপতি মীরজুমলা লক্ষ্য 

কবিলেন 7 নিশাযোগে এ স্থানে নবনির্মিত বুরুজ্বের উপরে বাদশাহ 
কামান সজ্জিত হইল + সুশিক্ষিত পদাতিক দল উহার ব্রক্ষণে নিষুক্ত 

হইল। প্রভাতে এ মূ বুরুজের উপর হইতে একটি গোল! নুজার 

পট্টাবাস ভেদ করিয়া! গেলে মহিলাদিগের চীৎকারে তাহার নিদ্রাভঙ্গ 

হইল। শিবির সরাইয়৷ লওয়। তিন্ন তখন আর অন্ত উপায় ছিল না। 

আরঙ্গজেব প্রতিপক্ষের শিবিরে গোলবোগ লক্ষ্য করিয়া আক্রমণের 

'আদেশ দিলেন; তাহার হস্তিদল সুজার পরিখা পার হইয়। প্রাকারের 

উপ্রে চালিত হইল । কিন্তু এই প্রচণ্ড আক্রমণ সুঙ্জার সেনাদলকে 

স্বানত্রষ্ঠ করিতে পাল না; বনুং বাদশাহী সেই স্থানে স্থানে হঠিয়। 

যাইতে লাগিল। স্থজার নিজের রণহস্তী লাতার হস্তীর দিকে চালিত 

করিবার আদেশ দিলেন । আরঙ্গজেবকে রঙ্গ! করিবার জন্ত তাহার 

জনৈক সেনানী হস্তিপুষ্ঠে সুজাকে বাধা দিবার প্রমান পাইয়া স্বয়ং 

ভূপতিত হইলেন । কিন্তু সুজার হন্তীও 'আহত হইয়। থর থর কম্পবান ; 
সে আর কিছুতেই অগ্রদর হইল না । এমন সময়ে সুজার জনৈক হস্ভতীপক 

নিজেন হস্তীকে এত বেগে আরঙ্গজেবের হস্তীর উপর ধাবিত করিল যে 

সে হাটু গাড়িয়৷ বসিয়া পড়িল। আরঙ্গজেব ত্রস্ত হইয়া হস্তী হইতে 'অব- 

তরণ করিতে বাইবেন এমন সময়ে অদূরে মীরভুমল! চীৎকার করিয়া 

বলিলেন “কায়েম্, কায়েম্, হস্তী হইতে নামিলেই সিংহাসন হইতে নামিতে 

'আভপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । কিন্তুইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না; স্ুজার 

পরবস্তী ব্যবহার তাহার প্রমাণ । 



১৮২ মধ্যযুগে বাঙ্গল৷। 

হইবে | সেকালের যুদ্ধে নেতাকে হওদার উপর ন। দেখিলেই সেনাদল 

রণে ভঙ্গ দ্িত। আরঙ্গজেব মহ। বিপদ বুঝিয়াই বসিয়। রহিলেন ; তীহার 

সুদক্ষ মাছত কৌশলে প্রতিপক্ষের হন্তীর মাথায় চড়িয়৷ তাহাকে ফিরাইয়া 

লইল। সুঞজার ভাগ্য প্রতিকূল ছিল। আরঙ্গজেবের উৎকোচের লোভে 

স্থজার জনৈক সেনানী আলীবদ্দা তাহাকে আহত হস্তী হইতে নামাইয়া 

অশ্বপূষ্ঠে আরোহণ করিবার মন্থণা দিল (২)। স্ুজার হাওদ। শুন্য 

হইল সৈম্দ্ূল তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বিচলিত হইল। সহস্র 
চেষ্টা সত্বেও 'আর তাহাদিগকে স্থির রাখিতে না পারিয়া সুজা হতাশ 

হইলেন। এইরূপে রাজসিংহাসন সন্্খে পাইয়াও নিজ নির্ব,দ্বিতায় 

স্বজা তাঁহ। হার।ইলেন বলিয়! পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাদ ছিল, “সুজা জিৎ বাজি, 

আপনে হাত হারা” । (৩) 

আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্ত লইয়া নিশা- 

যোগে পলায়িত পিতৃব্যের অনুসরণ করিলেন ; পশ্চাতে সেনাপতি মীর- 

জুমল। সদ্লে চলিলেন। বাদশাহী দেনাদল মুঙ্গের পধ্যস্ত সুজার 

পশ্চাদ্ধাবন করায় সুজ! রাঁজমহলে পলায়ন করিলেন । এখানে ছয় দিন 

ধরিয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া নিশাযোগে পরপারে টড়ায় 

আসিলেন। হঠাৎ গঙ্গার জল বৃষ্টিতে বাড়িয়া! উঠায় প্রতিপক্ষ অন্ুগমন 

করিতে পাবিল ন।। ইতিমধ্যে রাজকুমার মহম্মদ গোপনে নদী পার 

হইয়। সুজার কন্ঠার পাণিগ্রহণ করায় পিতার আদেশে সন্ত্রীক বন্দীভূত 
হইয়া দিল্লী প্রেরিত হইলেন । সুজ! ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ রাখিয়! এবং 

যথাসাধ্য বল সঞ্চয় করিয়াও মীরজুমলার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 

পারিলেন না । ঢাকায় আসিয়৷ দেখিলেন, .সৈম্ত সংগ্রহ কর! অসাধ্য) 

(২) 7121200) 500719. 06 10801 
(৩) 90212 0০ 70501 ৫. 10৮5 [3171 00031212. 
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মীরজুমলার প্রচণ্ড বাহিনী পশ্চান্তে ধাবমান। স্রতরাং অন্ুচর ও 

পরিবারবর্গ সহ চট্টগ্রামের দিকে প্রস্থান করিলেন । এখান হইতে 
জাহাজে চড়িয়। মক্কায় যাওয়া তাহার অভিপ্রেত ছিল্। কিন্তু নিঘুতির 

বিধান অন্ঠরূপ। এখানে কোন জাহাজ মিলিল না। শব্রহস্তে 

ধন্দীভূত হওয়া অপেক্ষা আরাকান রাজের আশ্রয় ভিক্ষীই মনস্থ হইল 

ভগাকার রাজা প্রথমে স্থজার প্রতি সন্যবহার করিলেও শেষে বাদশাহী 

সেনাপতির ভয়েই হউক ক" অশ্ত কারণেই হউক, পুঠাগ্য শ্ুাকে জলনগর 

করিয়া নিহত করেন। 

বা্শাহী সিংহাসনের জন্য বুদ্ধ বিগ্রহের 'অবসরে বার্গলার উত্তর ৪ 

পূর্ব অঞ্চলের দেশীয় রাজার! বলবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া লইতে ছিলেন । 

কোচবিহারের রাজ। তাহার রাজ্যের পুর্বভাগ কোচ হেজো উত্তীর্ণ হইয়। 
গোক্লালপাড়া আক্রমণ করিলেন । আসাম রাঁজ জয়ধবঙ্ কন্ং নদী পার 

হইয়। গৌহাটার নিকটবস্তী হইলে মোগল কৌজদাঁর সিরাজী নৌকাযোগে 
ঢাকার পলাইলেন। আহোমগণ বিনাঘুদ্ধে কামরূপের রাজধানী 'অধি- 
কার করিল। সম্মুখের গ্রাম নগর লুন 'ও ধ্বংদ করিতে করিতে অগ্রসর 

হইয়া! তাহার অবিলম্বে ব্রহ্গপুজরের তীরবন্তী স্থন আয়ত্ত করিয়। ঢাকার 

অল্প দুরে হাট চিলা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিল। 

স্থজার সহিত বুদ্ধশেষে ঢাকায় স্থির হইয়! বসিয়া মীরদুমগ! আসাম 

জয়ের কল্পনা আঁটিলেন। কোন কোন ইতিহাসের মতে সেনাপতির 
শক্তিবুদ্ধি আরঙ্গজেবের অভিপ্রেত না হওয়ায় তাহার প্রতি দিল্লী প্রত্যা- 

গমনের আদেশ 'আসিয়াছিল ; কিন্তু আসাম অভিবানে শক্তি সঞ্চয়ের 

আশঙ্কা নাই, বরং জীবিত ফিরিবার আশা অল্প ইহ! জানিয়। তাহার 

আসাম যাত্রার বাধ! দেওয়া হয় নাই। কোচবিহারের প্রত্যস্তভাগে 

এক হুয়ার দুর্গের নিকটে বঙ্গীয় সৈম্ত সমবেত হুইলে মীরছুমলা স্বব়ং 
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আসিয়া! পৌছিলেন। রাজ! প্রাণনারায়ণ প্রাণ লইয়া ভোটানের দিকে 
পলাইলেন। কোচবিহারের রাজধানীতে নারায়ণের বিগ্রহ ন্বহস্তে 

নষ্ট করিয়া! মুসলমান ধর্মের জয় ঘোষণার পরে পাচ হাজার সৈন 

রাখিয়া ১৬৬২ খুষ্টান্বের জানুয়ারীর প্রথমে মোগল সেনাপতি আসাম 

যাত্রা করিলেন (৪ )। এই অভিঘান সহজসাধ্য ছিল না ; বন কাটিয়। 

পথ প্রস্তুত করিতে করিতে বুহৎ বাদশাহী বাহিনী অগ্রসর হইতে 

লাগিল। পঞ্চরত্র ও সুন্দর নামক ত্বানের যুদ্ধে আহোমগণ পরাজিত 

হইয়া পু প্রদর্শন করিল। ছুর্গ, পরিখা বা বং প্রাকার কিছুতেই 

এই প্রচণ্ড সেনাঁদলের গতিরোধ হইল না। মীরজুমলা ক্রমে গৌহাটা 
্রীধাট, বেলতলা, কজলী প্রভৃতি অধিকার করিয়া অগ্রসর হইল। 

আহোমের! সাহসের সহিত বুদ্ধ করিয়াও দেখিলঃ এ বাঁদশাহী সেনার 
গতিরোধ তাহাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই দৈব তাহাদের 

সম্পূণ অনুকুল হইল; বর্ধা সম!গমে নদী নালা ছুটিয়। বাহির হইল । 

গিরিনদ্ী ভীমবেগে তরঙ্গ ভঙ্গে শত্রু শিবিরের উপর আপতিত হ্ইয়। 

আদামীর! আঁহবে যে ক্ষতি সাধন কখনও করিতে পারত না তাহাই 

করিয়! দিল। স্থানে স্থানে আজানু-নিমাজ্জত (সনাদল জলের উপর 

দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হইল ঃ উচ্চ ভূমিতে স্থাপিত শিবির দ্বীপের, 
মত দেখা দিল। প্রথমে অশ্বা্দির, পরে মানুষের আহাধ্য সংস্থান 

কঠিন হইয়া উঠিল। পলামিত আসাম-রাঁজ পার্বত্য অঞ্চল হইতে 

সদলে বহির্ঠত হইয়া জলমগ্র রাজপথের মুখ ও অন্যান্ত ঘাটী বন্ধ 

করাইলেন। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মুসলমান লেখক বলিয়াছেন, এক 

সের মুগের দা'ল দশ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল, এক ছিলিম তামাকের: 

দাম তিন টাকা! হুর্ভিক্ষের সহচর জবর পীড়া মড়কের মূর্তিতে অবতীর্ণ 

(৪) ভে15 17115001001 55212), 
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হইল। তখন অগ্রসর হওয়া ব৷ প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব। আসা- 
মীরা সময়ে সময়ে নিশাযোগে আক্রমণ করিত; তাহাদের বিষাক্ত 

তীর অনেককে হতাহত করিল। বরা শেষে মোগল দল পুনরায় 

প্রস্ত হইল বটে, কিন্তু সেনাপতির স্বাস্থ্য তঙ্গ হওয়ায় কার্ষ্যে কিছুই 

হইল না। আমাশয় রোগগ্রস্ত মারজুম্লা নিজ সেনাদলের মধ্যেই 

গোলয্গ দেখিয়া আসাম রাজের সহিত সন্ধি বপ্ধনে বাধ্য হইলেন । 

এুসলমান এতিহাসিক শাঁসাম-রাজের ভূরি প্রমাণ স্বর্ণ রৌপ্য এবং 
রাজকন্তা-দানেরও উল্লেখ করিয়াছেন | মীরজুমলা কষ্টে-স্থষ্টে মান 

রক্ষা করিয়া ফিরিলেন + কিন্তু ঢাকায় (পৌছিবাব পুর্বেই তাহার মৃত 
হইল (১৬৬৩ খুঃ)। সৈন্দলের মধোও পীডিতের সংখ্যা এত অধিক 

ছিল, থে দশের মধ্যে নয় জনের জন্ত বান বাহনের প্রয়োজন হইয়াছিল। 

আসামী জল বারুর জয় হইল। 
সুদক্ষ সেনাপতির আসান ঘাত্রার পরিণামের সংবাদে পমাট আরঙ- 

জেব দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন কোন 

এঁতিহাঁসিক টীকা করিয়াছেন, বাহিরে দুঃখ প্রকাশ করিলেও 

কুটনীতি পরায়ণ আরঙ্গজেব উচ্চাভিলাধী মীরজুমলার মৃত্যু ঘটনায় 

সুখীই ভইয়াছিলেন ; আপদ খিপদ দূরীভূত হওয়ায় দক্ষ, সহকারীর 

প্রয়োজন ছিল না। এখন ভূততপূর্ধ উজীর নুরজাহানের ভ্রাতা 
আসকজার পুল্র সায়েস্তা খা বঙ্গের শাসনকর্তা মনোনীত হইলেন । 

কিন্ত শিবাজীর দলে পুনায় নিশাবোগে তাহার বে আন্গুল কাটিয়াছিলঃ 

তাহার ঘা! তখনও শুকায় নাই বলিয় তাহার 'আমিতে কিছু খিলম্ব 

ঘটিল। এ সময়ে সায়েস্তা খার মত সায়েস্তা নায়কের প্রয়োঙ্জন ছিল। 

নবাব ইসলাম খাঁর সময়ে আরাকানের মগ রাঙ্জা মোগলের বশ্যতা 
স্বীকার করিলেও পুর্ব্ব দক্ষিণ বঙ্গ মগ ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে জন শূন্য 
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অরণ্যে পরিণত হইতেছিল, একথা! পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

মগের চট্টগ্রামকে ক্ম্কেন্দ্র করিয়া বৎসর বৎসর বাঙ্গলা লুনের নিমিত্ত 
তথায় রণতরী পাঠাইত । সনদ্বীপের মোগল অধ্যক্ষ ইহাদের আক্রমণ 

নিবারণে অসমর্থ হইয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেন। কোন 

কোন লেখকের মতে শেষ মোগল অধিনায়ক দ্িলওয়ার খ। স্বাধীন জমি- 

দ্ারের মত ব্যবহার করিয়া শেষ দিকে মগের অনুকুল হইয়াছিলেন। 

সায়েস্তা খ। সন্দাপ অধিকার করিয়া চট্রগ্রামের দিকে রণতরী পাঠাইবার 

কল্পন৷ করিলেন । দিলওয়ার পরাস্ত ও বন্দীভূত হইশে সনদ্বীপে মোগল 

রণতরী সুসজ্জিত হইল । এই সময়ে অনেক পত্তগীজ ফিরিঙ্গী মগের 

দল ত্যাগ করির। আপিয়াছল। বাঙলা হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ ২৮৮ খানি 

রণতরী মগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলঃ বলিয়। নির্দেশ আছে। বুণ- 

তরীর অধ্যক্ষ ইবন্ হোসেন জলপথে যাত্রা করিলেন। নোয়াখালির 

দিক্ হইতে নবাব পুত্র উমেদ খা স্থলপথে সৈগ্ চালনা করিলেন । স্থানে 

স্থানে বন কাটিয়! পথ প্রস্তুত করিয়া সেনাদ্লকে চট্টগ্রামের দ্রিকে 

অগ্রসর হইতে হইল ; রণতরীর সহিত যোগ রাখিতে ইহাদ্িগকে বথ। 

সম্ভব সমুদ্রতীরের নিকট দির! যাইতে হইয়াছিল। 

মগের সহিত বলীয় রণতরার প্রথম যে যুদ্ধ হইল তাহাতে মগদিগের 

বৃহৎ রণতরী (খালু ও ধূম্) গুলি তখন অগ্রসর হয় নাই দুর হইতে 
সামান্য রূপ গোলা বৃষ্টি করিয়াছিল মাত্র । মোগল পক্ষ প্রবল হওয়ায় 

মগ সরিয়া! গেল ; অনেকে প্রাণভয়ে ঘুরব. হইতে লাফ দিয় জলে পড়িয়া 

সন্তরণে বাঁচিবার চেষ্টা করিল। পরদিন কর্ণফুলীর মোহানায় উভয় পক্ষ 

সমবেত হইল। বৃহৎ রণতরীগুলি পুরোভাগে সঙ্গিত করিয়া বঙ্গীয় দল 
কামান গর্জন আরম্ভ করিল। অপরাহ্নে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। মগেরা 

নিকটবর্তী ফিরিঙ্গী বন্দরে কামান পাতিয়া রাখিয়াছিল ; সেখান হইতে 
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বঙ্গীয় রণপোতের উপর গোন্গাবৃষ্ট হইতে লাঁগিল। মোগল সৈন। এই 

যুদ্ধে স্থল হইতে কি সাহায্য করিতে পারিয়াছিল, মুসলমান লেখক 
তাহার উল্লেখ করিতে বিশ্বৃত হইয়াছেন! ভীষণ যুদ্ধের পর মোগল 
পক্ষের জয় হইল; অনেক মগ রণপোত চূর্ণ বা নিমজ্জিত হইল এবং 
১৩৫ খানি ধৃত হইল | সমূদ্রে মগের আধিপত্যের অবসান হইল । 

ত₹২পরে মোগল দৈগ চাটিগার হছুর্ণ আক্রমণ করিল; এবং তুমুল 

বুদ্ধের পর দুর্গ অধিকার করিয়। ১*২৬টা লৌহ এবং পিন্তলের কামান, 

ও অনেকগুলি জামককু বপ্দুক প্রাপ্ত হইল (৫)। অনেক মগ নিশাষোগে 

জলপথে পলার়ন করিল দুই সহত্্র বন্দীভৃত হইল। এই সময় হইতে 
দল বাধিয়া মগের উৎপাত নিণুত্ত হইল। কোন কোঁন লেখকের মতে 

চট্টগ্রাম এই জয়ের পর হইতে ইস্লামাবাদ আখা। পাইয়াছিল। 
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নবম অধ্যায়। 

জমিদারী বন্দোবস্ত । 

প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বনুতর খগুরাঙ্ে বিভক্ত ছিল। প্রবল 

প্রতাপ পাল রাজগণের অধিক।রেও সমগ্র বঙ্গে বহুতর সামন্ত নরপতির 

উল্লেখ দুই হয়। রামপাল এইরূপ চতুদ্দশ সামন্ত রাজের সহায়তায় 
কৈবর্ত বিদ্রোহীর কবল হইতে পিতৃ রাজা উদ্ধার করিয়াছিলেন (১) 

আটবিক ও প্রত্যন্ত ভাগের সামস্ত দল তখনও অর্ধ স্বাধীন ভাঁবে ভূমি 

ভোগ করিতেন ইহ! সহজেই অনুমেয় । সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত 

সেন প্রথমে দক্ষিণ রাটের সামশ্ত রাজের উচ্ছেদের পরে তাহারই স্থানে 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । মেন বংশ সমগ্র বঙ্গে 
্রতূত্ব স্থাপন করিলেও “নিখিল চক্রতিলক” রূপে স্বীকৃত হইয়াই সম্তষ্ট 

ছিলেন । ক্ষুদ্র সামন্ত রাঁজগণ অধীনতা মাত্র স্বীকার করিয়া প্রত্যন্ত 

প্রদেশে স্বাধীন ভাবেই ব্যবহার করিতেন। দক্ষিণে তাঅলিপ্তিতে 

ময়ূর রাঁজবংশেব বিলোৌপে কৈবন্ত সামন্তবর্গের উদ্ভব হইয়াছিল। এই 

মেদিনীপুরের সীমার মধ্যেই প্রবাদ ও কাব্যবর্ধিত লাঁউসেন রাজার 

অভ্যুদয় । লাউসেনের গৌড়েশ্বর পাঁল-রাজের পক্ষ হইয়া কামরূপ 

বিজয় এবং বর্ধমান ও বাঁরভূমির গোপবংশীয় ইছাই ঘোবের উচ্ছেদ 

খ্রতিহাসিক সত্য বলিয়াই গৃহীত হয় (২)। প্রাচীন ঢেকুর (বর্তমান 

(0১ ১ ) রাম চরিত__সন্ধ্যকর নন্দী ( 8৬, 3০০ কট 

(২) আমর' প্রাচীন গঞ্রিকায় কলির রাজ-চক্রবস্তী নামের শেষে লাউসেন 
নাষের নির্দেশ দেখিয়াছি। তিব্বতীয় পর্ডিত তারনাথের গ্রন্থে যে লবসেনের 

উল্লেখ আছে, তিনি এই লাউসেন হইতে পারেন। 



সামন্তরাজ । ১৮৯ 

সেন পাহাড়ীর নিকটবত্তী ভ্রিষষ্টিগড় ব৷ শ্তামারপার গড় এবং অজয় 

তীরে এখনও দগায়মান ইছাই ঘোষের দেউল গোপরাজের অস্তিত্ব 
প্রমাণ করে। মেদিনীপুরে ময়নাগড় এখনও লাউসেনের স্মৃতি বহন 

করিতেছে । সেন রাজবংশের সময়ে বারভূমির সেনভূমে ও পঞ্চকোট 

শেখর ভুমে বিভিন্ন সামস্তবগ বর্তমান ছিলেন । পাঠান সন্পারগণ বহু- 
দিনের যুদ্ধ বিগ্রহের পরে বীরভূমির পশ্চিমীংশ জয় করেন ; প্রধান নগর 
“নগর” অবগ্র পাঠান-বঞ্ার প্রথম বেগেই ভাসিয়া গিয়াছিল। বদ্ধমান 

মঙ্গলকোটের হিন্দু সামন্তরাজ পাঠানের প্রভাব সহ কারতে পারেন 

নাই, কিন্ত বিঞুপুর বা পঞ্চকোট কোন কালেই পাঠানের পদানত হয় 

নাই । দক্ষিণে সুন্দর বন ও সাগর দ্বীপের পার্সবর্তী ভূভাগ নামে মাত্র 

'অধিরুত হইয়া! পুনরায় হিন্দু ও মুসলমান তূম্বাথার হস্তে অপিত হইয়াছিল। 

পুর্বে ব্রিপুর রাজ পাঠানের অধীনতা স্বীকার দুরে থাকুক» সময়ে 

পাঠানের অধিকৃত নিশ্নভূমি আক্রমণ করিয়া ভাহাদিগকে বিপন করিরা- 
ছেন। কামরূপ ও কামতার স্বাধীন বাজার সচিত পাঠানের যুগ 
কলহ পূর্বেই বণিত হইয়াছে । আহোমগণ পরে কামরূপের পুর্বাংশ 

জয় করিল; মোগল সেনাপতির অভিথাম বিফল হইল, ইহাও 

দেখা গেল। 

কোচ রাজবংশ স্থাপয়িতা বিশ্বসিংহের বার পুত্র শুক্লধবজ বা চিল- 

রায়ের সহিত সোলেমান কররাণীর পাঠান সেনার সংঘর্ষের কথা 

উল্লেখ কর! হইয়াছে । আসামী বুরগ্রা বলিতেছে থে বন্দাভুত শুক্ুধবজ 

স্থুলতানের কণ্ার পাণিগ্রন্থণ কপরিয়। যৌতুক স্বরূপ বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, 
সেরপুর, গয়াবাড়ী ও দশকা হনিয়া যৌতুক স্বন্প প্রাপ্ত হন (৩)। শুক্ল- 

ধ্বজের পরলোকান্তে তাহার ভ্রাতা ও পুজরের মধ্যে [বিভক্ত হইয়। পূর্ববাংশ 
পি পিপি | শে পাত শপ সপ পপ পপ 
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১৯৩ মধ্যযুগে বাঙ্গলা 

কোচহজে। নামে কথিত হইত। পুর্ব ভাগে বর্তমান রঙ্গপুর দিনাজপুর 
ও জলপাইগুড়ীর কিয়দংশ ছিল। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে গৃহবিবাদে বিব্রত 

হইয়া নৃপতি লক্ষ্মীনাঁরায়ণ যখন স্ুবাদার ইসলাম্ খার শরণাগত হইয়া- 

ছিলেন, তখনই কোচবিহার রাজ্য প্ররুত পক্ষে মোগলের আয়ত্ত হইল; 

রাজ] করদ হইরা পড়িলেন। মীর জুমলা এবং সায়েস্তা খাঁর সময়ে 

কোচবিহারের অধীনত শ্বুেল আরও একটু শক্ত করিয়া বাধা হইলেও 

মোগলেরা আভ্যন্তরীণ রাকজজকার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 

দেশের অভান্তরেও রা্প্প আদায় কার্যে পাঠান রাজ সম্পূর্ণ ভাবে 

হস্তক্ষেপ করেন নাই ; স্থানে স্থানে শামন এবং শাস্তি রক্ষার নিমিত্ত 

যে সমস্ত জাঁয়গীরদার ছিলেন তাহারাও এই ব্যাপারে হিন্দুর উপর নির্ভর 

করিতেন । এই নিমিন্তই পাঠান "অধিকার কালে 'আমরা বহুতর হিন্দু 

ভূম্বামা ও অধিকাঁরীর উল্লেখ দেখিতে পাই । বরেন্দ্র ভূমে সেকালে অনেক 

প্রবল ব্রাঞ্গণ ভূম্বানী ছিলেন । শুদ্ধ ভাতুরিরার ভৃম্বামী গণেশ গৌড়ে 

বাদশ! হইয়া সেকালের হিন্দু জমিদারের গ্রাভাবের পরিচয় দিয়াছেন, এমন 

নহে । তাহেরপুরের প্রাচীন রাজবংশ প্রভৃতি পাঠান আমলেই প্রবল 

প্রতাপে ভূমি ভোগ করিয়া গিকাছেন । গৌড় অধিকারী সুবুদ্ধি রায়ের 

কথা বৈষ্ণব কবির বর্ণনায় পাইতেছি । সেই চরিতামৃতেই মধ্যবঙগে 

সণ্ডগ্রামের জমদার বারলক্ষের অধিপতি হিরণ্য ও গোবদ্ধন নামক 

কায়ন্থ ভ্রাতৃদ্বয়ের উল্লেখ 'মাছে। ভূরশুটের ভূম্বামী ও সমুদ্রগড়ের 

প্রাঙ্গণ রাজা অ্ধ স্বাধীন মতই ছিলেন । সেকালের জমিদাঁর বর্গের 

অনেকেরই গড় বন্দী বাটী ছিল; তাহারা দেশীয় বিদেশীয় সৈম্তসামস্ত 

রাখিতেন, বিচার কার্ষ্যের অধিকাংশ ভার তাহাদেরই হস্তে স্যন্ত ছিল। 

মোগল অধিকারের অব্যবহিত পূর্বে প্রধান ভৃস্বামীরা ভূইয়া নামে 

প্রসিদ্ত হন। বার ভুূইয়ার কথ। পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে। 



পাঠান বজ ১৯২ 

প্রতাপাদিত্য, রাঁমচন্দ্র বা কেদার রাঁয়ের মত ইশা খা প্রভৃতি মুসলমান 

গ্রধান ভূঁইয়া হইয়া উঠিয়াছেন। ইহারা পাঠানের সহিত মোগলের 

যুদ্ধ কলহের সুযোগে স্বাধীন হইবার কল্পনা আটিয়৷ কিয়ৎকাল প্রবল 
'মাগল পক্ষকে বাধ! দিয়া ফলে নূতন জমিদারের স্থষ্টি করিয়া! গেলেন । 

বঙ্গদেশকে মোগলের অধীনত শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইতে হইল। 
তপরে সংক্ষেপে যাহ। বিবৃত হইল, ভাহাতেহ বুঝা যাইবে থে 

আফগান্ পাঠানদিগের অধিকারে সমগ্র বঙ্গভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে মুসল- 

মানের শাঁসনাধান হয় নাই । প্রথমে পশ্চিমোভর বঙ্গের রাঁজান্ছত মাত্র 

গ্রহণ কারিয়। বঙ্গ মিকানের ঢেছায় ঠা সামস্তবরগ বারম্বার 

পুবববঙ্গে চিনি চাদ রাজা শাসন-দণ্ড পরিচাঁলন। রা । পরবন্ভা 

কালেও গৌডের গ্াধান পাঠান রাজ্য সম্ত বঙ্গে একাধিপত্য স্থাপনের 

অবসর পান নাই (১)। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি চিরকাল স্বাধীনত। 

ভোগ করিয়া আনিয়াছে ; সেখানে ইস্লামের প্রভাব প্রবেশ লাভ 

করিতেই সক্দম হয় নাই । পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণাঁর জঙ্গলক্ৃমি 

পঞ্চকোট ও বিঞুপুর স্বাধীন ছিল। দক্ষিণ পশ্চিমে মমুরভঞ্জ প্রস্ৃতি 
পার্বত্য অঞ্চলের কথা দূরে খাঁকুক, মেদিনীপুরের কিয়দংশ ও হিঙ্গলী 

বহুকাল উড়িব্যার হিন্দু রাঁঙ্গার অধিকার ভুন্ত ছিল। পাঠান শাসনের 

শেষ দশায় সুলেমান করুরাণীর সময়ে কালাপাহাঁড়ের কৃতিত্বে উড়িষ্যার 
সহিত এই ভূভাগ পাঠান অধিকারে আসিয্লাছিল। পুর্বভাগে ত্রিপুর! 

মণিপুরের কথা! ছাঁড়িয়। দিয়া বর্তমান ভুলুয়া এবং চট্টগ্রামে পাঠান 

শাসন রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । এই বিবাদা ভূমি সপ্তদশ শতকের 
পপ পাস পাপী পা াশীশিশিল ও ৩ সপ ৮ দা িন্াম্পানাশী 

৪1 আমার নবাবী, আমলের ইতিহাসেও এই বিষয় আলো চতত হইয়াছে। 

এবং এইস্থানে তাহার অনেক উদ্ধত হইল। 



১৯২ মধাযুগে বাঙলা 

মধ্যভাগে মোগলের আয়ত্ত হয়। শ্রীহট্রের কিয়দংশ ১৩৮৪ খৃষ্টাবে 

পাঠানের অধিকৃত হইলেও ত্রিপুরা কাছাঁড়, জয়ন্তী প্রভৃতি প্রত্যন্ত 

প্রদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। উত্তরে রঙ্গপুরের উত্তর ভাগের কাঁমত! রাঁজ্য 

পাঁঠাঁন রাজ্য ভুক্ত হইলেও কোঁচ রাজার! পার্ধন্তী ভূভাগ বহুকাল দখল 

করিয়াছেন। প্রাথমিক পাঠানঘুগে বঙ্গবিজেতা মুসলমান সামস্তবর্গ 

বিজিত ভূতাগের নান! স্থানে জায়গীর স্বরূপে অনেক স্তান পাইয়া দেশ 
শাসনে সহায়ত। করিয়াছিলেন । কিন্থ প্রত্যন্ত ভাগ রক্মা করা তীহাদের 

পক্ষে অসাধ্য ছিল। 

পাঠান রাজের অধিরূৃত বাঙ্গলার সীমা নিদেশ করিতে হইলে 

অধ্যাপক ব্রকমানের কথায় নিরলিখিত রূপে করা বায় । পশ্চিম সামায় 

গঙ্গার দক্ষিণ ভাগে তেলিয়া গড়া হইতে রাজমহলের দক্ষিণ পার্খ হইয়া 

দামোদর ও বরাকর নদীর সঙ্গমন্থলের নিকট দিয়! বর্তমান বীরভূমির 

ম্ধ্যভাগ হইয়া এক রেখা কল্পনা কর। এই রেখা বর্ধমানে কিঞ্চিৎ 

পশ্চিমাভিমুখী .হইয়। বর্তমান হুগলী জেলার পশ্চিম পার্থ দিয়া রূপ- 

নারায়ণের মুখে মণ্ডল ঘাট পর্যন্ত আসিলেই পাঠান-বঙ্গের পশ্চিম সীম! 

নিরূপিত হইল । পুণিয়া জেলার উত্তর নীমা হইয়া বর্তমান নেপাল 
তরাইএর দক্ষিণ দিয়া কুচবিহারের নিরভূমি লইয়া ব্রঙ্গপু্ধের পাছে 

ভিতরবন্দের উত্তর পর্য্যন্ত এবং পরবস্তী কালে খোস্তাঘাট হইয়া গৌহাটা 

পর্য্ত্ত উত্তর সীমা । বর্তমীন ময়মনমিংহের মধ্যদেশ দিয়া কিঞ্চিৎ 

পূর্্বাভিমুখে শ্রীহষ্ট হুইয়া ত্রিপুরার দক্ষিণ পশ্চিম হইয় পূর্ব্ব সীমাস্তরেখা । 

এই সীমার মধ্যেও সর্বত্র সর্বতোভাবে মুসলমান রাজ শাসন দণ্ড 

পরিচালনার সুবিধা পান নাই; হিন্দু জমিদারবর্গ স্থানে স্থানে অবসর 

পাইলেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন । প্রধান জমিদাঁরগণ পাঠান 

আমলে অর্ধ স্বাধীন ভাবেই রাজন্ব আদায় ও বিচার আচার করিতেন । 



জমিদারী বন্দোবস্ত ১৯৩ 

আকবর শার বঙ্গ-বিজয়ের পর হইতে মোগল অধিকারে জমিদ্বারবর্গের 
ঝন্ধে অধীনত! শৃঙ্থল ক্রমশঃ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়া আসিয়াছে । পাঠান 
আমলের অদ্ধ স্বাধীন তৌমিকের সহিত মোগল অধিকারের জমিদারের 

অনেক প্রভেদ। সেকালের সরকারী চৌধুরীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া 
পরবত্তী জমিদারীর উৎপত্তি । 

রাজন্য আদার 

গোঁড়ের পাঠাঁন রাঁজগণের 'অধিকাঁরে বাল! দেশে ভূমির কর 

কি প্রণালীতে আদায় হইত, তাহার ধথাঘথ বিবরণ পাওরা যায় না। 

হিন্দু বাজত্বের শেষ অবস্থায় প্রধান রাঙার অধীনে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ 

ছিলেন দেখা বাঁয়। পাঠানের। বাঙ্গলা অধিকার করিলে সীমান্তভাগের 

হিন্দু রাজন্বর্গের মধ্যে অনেকে তাহাদের 'অধীনতা স্বীকার করেন 
নাই; আবার কাহারও রাজ্যের কিয়দংণ পাঠান রাজ্যহুক্ত হইলেও 

তাহার! সুবিধা পাইলেই উহা! পুনরায় অধিকারের চেষ্টা করিতেন । 

দেশের মধ্যভাগে এবং উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে মুসলমান 

জায়গীরদার এবং থানাদারগণের কর্ঠঙ্গাধীনে ক্ষুদ্র গুদ আদারকারী 

গমিদার নিযুক্ত হইতেন, কিন্ত তখনও তাহাদের জামদার উপাধি হর 

নাই। তখন চৌধুরী বা ক্রারী (১ কোটি দাম রাজন্দ আদায়কারী) 
উপাধিধ।রী আদায়কাবী ছিলেন। কোন কোন স্থলে এইরূপ 

রাঁজনিযুক্ত চৌধুরী বা অধিকারী উপাধির আবায়কারা জমিদার 

ক্ষুদ্র রাজার মত প্রভাবশালী হুইয়৷ উঠিতেন। দৃষ্টাপ্ত স্থলে উত্তর 
বঙ্গের সাতগড়া এবং তাহেরপুরের জমিদার প্রভৃতির উল্লেখ 

করা যাইতে পাঁরে। রাজধানী গৌড় বঙ্গের এক প্রান্তে স্থাপিত 

হওয়ায় এবং সেকালে চলাচলের নানা অন্ভুবিধা থাকায় পূর্ব ও দক্ষিণ 

১৩ 



১৯৪ মধ্যযুগে বালা 

বঙ্গের রাজন্ব আদায়ের ভার এইরূপ আদায়কারী. জমিদার বর্গের হস্তে 

অপিত হইয়াছিল। ইহারা নিজ অধিকারে ভূমির সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ 
করিয়া শেষে ভূইয়া (ভৌমিক ) নামে অভিহিত হন। 

আসল জম! তুমার 
আফগানগণকে নিঞ্রিত করিয়া! বঙ্গবিজয়ের পরে আকবর বাদশার 

আদেশে রাজা টোডরমল্প অন্ঠান্ত প্রদেশের মত বাঙ্গলার রাজন্য বন্দোবস্ত 

কার্ষো প্রবৃত্ত হন। শের শার রাজন্ব বন্দোবস্তের উপর ভিত্তি করিয়া 

তিনি ১৫৮২ থ্ষ্টান্বে বাঙ্গলার রান্ব বন্দোবস্তের কাগজ প্ররস্তত 
করেন । এই কাগজের নাম হইল *আসল জমা তুমার” । ইহাতে 

সমগ্র বঙ্গের খাঁল্স! ভূমির রাজস্ব ৬৩,৪৪,২৮০ টাকা এবং জায়গীর 

ভূমির রাজস্ব ৪৩,৪৮,৮৯২ টাঁকা মোট ১৯০৬,৯৩,২৬০ টাঁকা নিদিষ্ট 

হইয়াছিল। রাজকশ্মীচারিগণের ব্যয় নির্ধাহার্থ যে জমির আয় নিদিষ্ট 

হইয়াছিল, তাহাই জায়গীর জমা এবং অবশিষ্ট ঘে আর রাঁজকোধে 

আমিবে তাহাকে খাল্সা জমা বলিত। এই রাঞজন্ব বন্দোবস্তে সমগ্র 

বঙ্গ কতকগুলি সরকার বা বৃহৎ বিভাগে এবং প্রত্যেক সরকার 

কতকগুলি পরগণাঁয় বিভক্ত হইরাছিল। কতকগুলি মৌঞ্জ বা গ্রাম 

লইয়। এক পরগণ। এবং অনেকগুলি পরগণা লইয়। এক সরকার গঠিত 

হইয়াছিল। অনেক পরগণ! পূর্বাবাধ ছিল। তাডর মল্লের রাজস্ব 
বন্দোবন্তে বঙ্গদেশ ১৯ সরকার এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। 

ক্ষেপে সরকার গুলির অবস্থান, ইহাদের পরগণা সংখ্যা ও জমা 

নির্দেশ করা যাইতেছে । প্রথমে খাল্সা জমির বিবরণ দেওয়। 

হইল £-_ | 

(১) সরকার জিন্েতাবাঁদ বা গৌড় ১-. বর্তমান মালদহ গলায়: 



আসল জমা। ১৯৫ 

গঙ্গার পূর্ববোত্তর সমগ্র ভূভাগ ইহার অন্তর্গত ছিল। ৬৬ পরগণায় এই 
সরকারের খাল্সা জম। ৪১৭১১৯৭৪ টাক]1। | 

(২) সরকার পুর্ণিয়। ;_কুশী নদীর পূর্বভাগে বর্তমান পুর্ণিয়া 

জেলার কক অংশ । ৯ পরুগণাঁয় জমা ১,৬০,২১৯ টাক1। 

(০) সরকার তাজপুর ঃ-_পুর্ণিয়ার পুর্ব প্রান্তের ভূভাগ লইয় 

ইহ] গঠিত ; পরগণ| সংদ্না ২৯ এবং জমা ১,৬২১০৯৬ টাঁক1। 

(৪) সরকার পি্রা ১-হাঁবেলী বা করেকটি খাস পরগণ! লইয়। 
দিনাজপুর জেলায় ইহা! অবস্থিত ছিল। ২১ পরগণায় ইহার রাজস্ব 

১১৪৫১,০৮১ টাক নিদ্দিই ছিল, 

(৫) সরকার ঘোড়াথাট 2__কুচবিহারের সীমার দক্ষিণে) তিআ। 

হই'তে ব্রঙ্গপুত্র পধ্যন্ত বন্তমান রগ্গপুর জেল! লইয়া এই সরকার গঠিত 

হইয়াছিল। ৮৪ পরগণায় দমা ২,০৯১৫৭৭ টাকা। 

(৬) সরকার বার্ধেকাবাদ ;--সরকার জিন্েতাবাদের দক্ষিণে 

পদ্মা নদীর উভয়তীর ব্যাপিয়া বর্তমান রাজশাহী জেলার অধিকাংশ 

পহয়। এই সরকার গঠিত। পরগণা সংখ্যা ৩৮ এবং জমা ৪১৩৬)২৮৮ টাক1। 

(৭) সরকার বাজুহ! £--বার্ষেকাধাদ হইতে পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র 

পারে শ্রাহট্রের সীমা পথ্যস্ত ঢাকা জেলা লইয়া গঠিত। ৩২ পরগণান্ন 

ইহার সদ্র.জম! ৯১৮৭১৯২১ টাক।। 

(৮) সরকার সিলেট. -কাছারের প্রান্ত পর্যন্ত বর্তমান শ্রহট্র। 
৮ পরগণ।য় ইহার সদর জমা ১১৬৭১০৪০ টাকা। 

(৯) সরকার সোনার গা ঃ--বর্তমান বিক্রমপুর হইতে মেঘনার 

পূর্বতীর ব্যাপিয় শ্রহট্রের দক্ষিণ ও ত্রিপুরার পশ্চিম পর্যন্ত ভূভাগ 
লইয়৷ গঠিত। ৫২ পরগণায় জমা ২১৮,২৮৩ টাঁক। | 

* (১*) সরকার ফতেহাবাদ £--সোনার গার দক্ষিণ হইতে সমুদ্রকৃল 



১৯৪ মধ্যযুগে বাঙলা 

বঙ্গের রাজস্ব আদায়ের ভার এইরূপ আদায়কারী. জমিবার বর্গের হস্তে 

অর্পিত হইয়াছিল। ইহার! নিজ অধিকারে ভূমির সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ 

করিয়। শেষে হু ইয়া (ভৌমিক ) নামে অভিহিত হন। 

আসল জমা তুমার 
আফগানগণকে নিঞ্জিত করিয়া বঙ্গবিজয়ের পরে আঁকবর বাদশার 

আদেশে রাজ! টোডরমল্ল অন্ঠান্ত প্রদেশের মত বাঙলার রাজস্ব বন্দোবস্ত 

কার্ষো প্রব্ুতত হন । শের শার রাজন্ব বন্দোবস্তের উপর ভিত্তি করিয়। 

তিনি ১৫৮২ থষ্টাবে বাঞঙ্গলার রাঁজন্ব বন্দোবস্তের কাগজ প্রস্তুত 
করেন । এই কাগজের নাম হইল *আসল জম! তুমার” | ইহাতে 
সমগ্র বঙ্গের খাল্স। ভূমির রানন্ব ৬৩,৪৪,২১০ টাকা এবং জায়গীর 

ভূমির রাজন্ব ৪৩,৪৮৮৯২ টাঁক। মোট ১১০৬১৯৩১২৬৯ টাকা নিদিষ্ট 

হইয়াছিল। রাজকম্মচারিগণের ব্যয় নিব্বাহার্থ যে জমির আয় নিদ্দিষ্ট 

হইয়াছিল) তাহাই জায়গীর জম! এবং অবশিষ্ট থে আর রাজকোধে 

আসিবে তাহাকে খাল্সা জমা বলিত। এই রাক্জন্ব বন্দোবস্তে সমগ্র 

বঙ্গ কতকগুলি সরকার বা বৃহৎ বিভাগে এবং প্রত্যেক সরকার 

কতকগুলি পরগণাঁয় বিভক্ত হইয়াছিল। কতকগুলি মৌঞ্জ। বা! গ্রাম 

ণইয়া এক পরগণ। এবং অনেকগুলি পরগণা লইয়। এক সরকার গঠিত 

হইয়াছিল। অনেক পরগণ! পূর্বাবধি ছিল। তোডর মল্লের রাজস্ব 
বন্দোবস্তে বঙ্গদেশ ১৯ সরকার এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। 

সংক্ষেপে সরকার গুলির অবস্থান, ইহাদের পরগণা সংখ্যা ও জমা 

নিদেশ করা যাইতেছে । প্রথমে খাল্সা! জাঁমর বিবরণ দেওয়া 

হইল £-- | 

(১) সরকার জিন্নেতাবাদ বা গৌড় $-.- বর্তমান মালদহ জেলায় 

ঠা 



আগধল অম৷ ১৭৪৫ 

গঙ্গার পুর্ব্বো্তর সমগ্র ভূভাগ ইহার অন্তর্গত ছিল। ৬৬ পরগণায় এই 
সরকারের থাল্স। জমা] ৪১৭১১১৭৪ টাকা । | 

(২) সরকার পুর্ণিয়া ৮-কুশী নদীর পূর্বভাগে বর্তমান পুর্ণিয়া 

জেলার কতক অংশ । ৯ পরগণায় জমা ১,৬০১২১৯ টাকা । 

(৩) সরকার তাজপুর £__পূর্ণিয়ার পূর্ব প্রান্তের ভূভাগ লইয়! 

ইহা গঠিত 7 পরগণা সংদা। ২৯ এবং জমা ১১৬২,০৯৬ টাঁকা। 

(৪) সরকার পির! ;_ হাঁবেলী ধা কয়েকটি খাদ পরগণা লইয়া 
দিনাজপুর জেলায় ইহা অবস্থিত ছিল। ২১ পরগণায় ইহার রাজস্ব 

১৪৫১৩৮১ টাক। নিদ্দিছ্ ছিল । 

(৫) সরকার (ঘোড়াঘাট £-_কুচবিহারের সীমার দক্ষিণে, তিআ 

হহতে ব্রগাপুত্র পর্যন্ত বন্তমান রঙ্গপুর জেলা লইয়া এই সরকার গঠিত 
হঈয়াছিল। ৮৬ পরগণায় জমা ২,০৯১৫৭৭ টাকা । 

(৬) সরকার বার্বেকাবাদ ;--সরকার জিনেতাবাদের দক্ষিণে 

পন্সা নদীর উভয়তার ব্যাপিয়। বর্তমান রাজশাহী জেলার অধিকাংশ 

লইয়া! এই সরকার গঠিত। পরগণা। সংখ্যা ৩৮ এবং জমা! ৪,৩৬,২৮৮ টাকা । 

(৭) সরকার বান্ধুহ! £--বাব্বেকাবাদ হইতে পুর্ব দিকে ব্রঙ্গপুক্র 

পারে আীহট্রের সীম। পধ্যন্ত ঢাক1 জেলা লইয়। গঠিত। ৩২ পরগশার 

ইহার সদ্র.জম| ৯১৮৭)৯২১ টাঁক1। 

(৮) সরকার সিসেট. £--কাছারের প্রান্ত পর্য্যন্ত বর্তনান শ্রীহট্র। 
৮ পরগণায় ইহার সদর জম! ১১৬৭১০৪০ টাক] । 

(৯) সরকার সোনার গা! £__বর্তমান বিক্রমপুর হইতে মেধনার 
ুর্বতীর ব্যাপিয়। শ্রীহট্রের দক্ষিণ ও ত্রিপুরার পশ্চিম পর্যন্ত তৃভাগ 
লইয়া! গঠিত। &২ পরগণায় জমা ২১৫৮২৮৩ টাঁক1। 

* (১*) সরকার ফতেহাবাদ £--সোনার গার দক্ষিণ হইতে সমুদ্রকুল 



১৯৬ মধ্যযুগে বাঙ্গল৷ 

পর্য্যপ্ত এবং সন্দীপ, শাহবাজপুর প্রভৃতি দ্বীপ লইয়া গঠিত। ৩১ 

পরগণাঁয় ইহার সদর জম! ১,৯৯১২৩৯ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 

(১১) সরকার চাট প্র ;--ফতেহাবাদের দক্ষিণ পুর্ব এবং ত্রিপুরার 

দক্ষিণ হইতে বঙ্গসাগরের উপকূলভাগ । চট্টগ্রাম তখন সম্পূর্ণরূপে মোগলের 

আয়ত্ত হয় নাই । কেবল ৭টি পরগণায় ইহার জমা ২, ৮৫, ৬০৭ টাঁক। 

নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 
(১২) সরকার ওড়ম্বর £--শাঁকরীগলি হইতে রাঁজমহল, সাঁওতাল 

পরগণার কিয়দংশ লইয়! ভাগীরথীর অপর পারে মুশিদাবাদের অন্তর্গত 

চুণাথালী পরগণ। পর্যযস্ত এই সরকার বিস্ৃত্ত ছিল। ইহার মধ্যে 
টশাড়া ও রাজমহল স্থাপিত থাকায় ইহাকে সরকার টউ"াড়া বা রাঁজমহলও 

বল! হইত। ৫২ পরগণায় ইহাঁর জম! ৬,০১১৯৮৫ টাকা । 

(১৩) শরীফাবাদ 2_-ওড়ম্বরের দক্ষিণ হইতে ভাগীরথীর পশ্চিমে 

ব্দ্ধমান পরগণ! পর্যন্ত ভূভাগ। ইহাতে ২৬ পরগণা এবং জম! 
৫১৬২,২১৮ টাঁক! ধার্য ছিল। 

(১৪) সেলিমাবাদ £--ভাঁগীরথীর পশ্চিমতীরে দক্ষিণে প্রায় সমুদ্র 

পর্ধ্যস্ত। ইহাতে ৩৯ পরগণাঁর জম! ৪, ৪০১ "৪৯ টাকা। 

(১৫) মাদারণ £-_বীরভূমি হইতে দামোদর ও বীপনারায়ণের 

সঙ্গমস্থলে মণ্ডলঘাঁট পর্য্যন্ত, পশ্চিমে বিঝুপুর ও পঞ্চকোটের সীমা 

এবং দক্ষিণে সুন্দরবনের নিকট পধ্যস্ত এই ভূভাগ। পরুগণা সংখ্যা 
১৬) জমা ২,৩৫)৮৮৫ টাকা । 

(১৬) সাঁতগ্া £-_ উত্তরে পলাশী পরগণা হইতে ভাঁগীরথীর উন্তয় 

তীর ব্যাপিয়া স্থাপিত । বন্দর সপ্তগ্রাম ও হুগলী জেলা ইহার অন্তর্মত। 

৪৩ পরগণায় ইহার সদর জম ৪১১৮১১৯৮ টাক।। 
(১৭) সরকার মামুদাবাদ ব| ভূষণা-_ সরকার সাতর্ীর পূর্বদিকে 



আদল জমা। ১৯৭ 

ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবন্তী ভূভাগ। বর্তমান নদীয়। ও যশোরের 
অধিকাংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ৮৮ পরগণায় ইহার সদর রার্জন্ব 

২)৯০১২৫৬ টাকা । 

(১৮) সরকার খলিফাতাবাদ )_ সরকার মামুদাবাদের দক্ষিণ 

স্থন্দরবন পর্যন্ত, বর্তমান খুলন। ও প্রাচীন যশোর ইহার অন্তর্গত। ৩৫ 

পরগণায় জমা ১১৩৫,০৫৩ টাক] 

(১৯) সরকার বকল]__খলিফাঁতাবাদের পূর্বে পদ্মার পশ্চিম 

তীরের বদ্বীপ, সমুদ্রকুল পর্যাস্ত নিক্নভূমি। ৪ পরগণায় ইহার সদর 
জমা ১,৭৮,২৬৬ টাকা। 

সমঞ বঙ্গদেশ এই ১৯ সরকারে ৬৮২ পরগণায় বিতক্ত হুইয়৷ ইহার 

থাল্স! ভূমির রাঁজস্বের পরিমাণ ৬৩১,৪৪,২৬* টাক! হইয়াছিল, পূর্বেই 
উল্লেথ করা হইয়াছে । এই সমস্ত বিভাগের মধ্যে আখততা বা জায়গীর 

ভূমি বিক্ষিপ্ত ছিল। তাহার পৃথক রাজস্ব ৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা স্থির 
হইয়াছিল। এই সমস্ত জায়গীর ভূমি প্রত্যন্ত ভাগে বা অপেক্ষাকৃত 

বেবন্দীবস্ত ভূভাগেই স্থাপিত ছিল। ফৌজদার, সেনানী ও অগ্ঠান্ 

রাঁজকর্ম্মচণরিবর্গের ব্যয়ের জন্য ইহ। নির্দিষ্ট থাকায় হহাঁদের উন্নতির 

জন্য রাজ কম্মচারিদিগের যত্র থাকিবে এই কল্পন। ছিল। 

শাঁজাহানের রাজত্বকালে স্থলতান সুজ বাঙ্গলার সুবাদার হইয়। 

তোভস্মল্লের বন্দোবস্ত সংশোধন করেন। তাহার সময়ে বাঙ্গলার 

উত্তরাঁংশে কতকগুলি স্থান মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং স্ুবা উড়িয্যা 

হইতে তিনি কতকটা খারিজ করিয়া লরন। এই বদ্ধিত ভূভাঁগের 
রাজন্বের সহিত টাকশাল প্রভৃতির আয় যোগ করিয়া তিনি অতিরিক্ত 

১৫টি সরকারে ৩০৭ পরগণায় রাজস্ব ১৪,৩৫,৫৯৩ টাকা নির্দিষ্ট 

করেন। ইহ। ব্যতীত তিনি তোন্ডরমল্লের নির্দি্ জমার উপর ৯১৮৭১১৬২ 



১৯৮ মধাযুগে বাঙ্গল! 

টাক বুদ্ধি করিয়া এ বদ্ধিত আয় ৩৬১ অতিরিক্ত পরগণা বা 

মহালে বিভক্ত করেন । এইরূপে সুজার সময়ে ১৬৫৮ খুষ্টাব্দে সংশোধিত 

বন্দোবস্তে বাঙ্গল! দেশ অতিরিক্ত ১৫ সরকার ও ৬৬৮ পরগণায় বিভক্ত 

হইয়া! সদর জমা ২৪, ২২, ৭৫৫ টাক বুদ্ধি কর! হইয়াছিল । নিম্নে এই 

১৫টি সরকারের বিবরণ দেওয়! ঘাঁইতেছে £-- 

(২০) কিস্মৎ গোয়ালপাড়া ;_তমলুক ও আর ছুইটি পরগণা 
লইয়! এই বিভাগ; ইহা একটি সরকারের অংশমাত্র। ৩ পরগণায় 

ইহার সদর জমা 2, ১৪৬০৯ টাকা । 

(২১) কিস্মৎ মালজেঠিয়া :__গোয়ালপাড়ার মত ইহাঁও কয়টি 

পরগণ! সমষ্টি | নিমক মহাঁল সহ হিজলী, জালামুঠাঃ মহিষার্দল প্রভৃতি 

পর্গণা ইহার অন্তর্গত । ১৭ পরগণায় ইহার রাজন্য ১৮৯, ৪৩২ টাকা! । 

(২২) মজকুরী কিসমৎ £__বালেশ্বরের নিকটবস্তী বালসী প্রভৃতি 

কয়টি ক্ষুদ্র পরগণ। লইয়৷ এই মজকুরী কিসমৎ পত্তন হয়। ৪ পরগণায় 

ইহার জমা ২৫,২৮৫২টাক।। 

(২৩) জলেশ্বর $-_-নুব! উড়িব্যার মধ্যে সরকার জলেশ্বরে যে সমস্ত 

হাবেলী বা খাস পরগণ! ছিল, তাহা বাঙ্গলায় খারিজ করিয়! লইয়া এই 
নূতন জলেশ্বরের সৃষ্টি হয়। ৭ পরগণাঁয় ইহার রাজন্ব ৫৩,৯০১টাঁকা। 

(২৪) সরকার রমণা £-_স্বর্ণরেখা নদীর অপর পারে ৩টি মাক্র 

পরগণায় এই ক্ষুদ্র সরকার, জমা ৯৩; ২৭২২টাঁক1 । 

(২৫) বস্তা £-_বন্দর জলেশ্বরের নিকট হুইতে ন'লগিরি পর্বতের 

দক্ষিণ পার্থ পর্য্যন্ত স্থান লইয়। কিসমত বস্তা ; ইহাঁও উড়িষ্যার খারিজী 
মহাল লইয়! গঠিত । ৪ পরগণায় ইহার সদর রাজস্ব ১২,৪২২টাঁক1। 

(২৬) কোচবিহার £_-কোচবিহার রাজের নিকট হইতে অধিকৃত 

তাহার রাজ্যের দক্ষিণ পার্খস্থ ভূভাগ। রঙ্গপুরের ভত্তরাংশ ও. কুস্তী 



আসল জমা ১১৯ 

প্রভৃতি পরগণা লইয়া এই সরকার. গঠিত হয়। ইহাতে ২৪৬ পরগণায় 

স্দর জম! ৩১২৭১৭৯৪টাক]। 

(২৭) বাঙ্গালভূম £-_রঙ্গপুর ও ব্রদ্মপুত্রের মধ্যস্থিত ; . ইহাও পুর্বে 
কোচবিহার রাজের অধীন ছিল। বাহির বন্দ ও ভিতর বন্দ নামক দু 

প্রসিদ্ধ পরগণায় ইহা গঠিত । ২ পরগণাঁয় ১৩৭ +৭২৮টাকা! জমা ধার্য হয়। 
(২৮) দক্ষিণ কোল £ - ব্রদ্দপুত্রের পূর্ববতীরে কড়াইবাড়ী প্রভৃতি পর- 

গণা ইহার অন্তরত। ৬ পরগণাঁয় জম! ২৭৮২১ টাঁকা। 

(২৯) ধুবড়ী_-আপামের দিকে গোয়ালপাড়া পধ্যস্ত--২পরগণাক়্ 

জম] ৬১২৬টাঁকা । 

(৩০) উত্তর কোল বা কাঁনরূপ £-_ব্র্গপুত্রের পশ্চিম ও উত্তর তীরে, 

হুটানের নীচে আসামের প্রান্তে খোস্তাঘাট পর্যন্ত বিস্ৃত। ৩ পর্গণাম়্ 

জম! ৩১৪৫১ টাকা । 

(৩৯) উদয়পুর-_ত্রিপুর রাজের নিকট অধিকুত ভূভাগ । & পরগণায় 

সম ৯৯১৮৬ টাক । 

(৩২) নোরাদখানি--সুন্দরবনে আবাদের উপবুক্ত ভূমি । ২ পরগণায় 

জমা ৮৪৫৪টাকা। 

(৩৩) পেক্ষদ্ ঃ- বাঁগলার পশ্চিম প্রান্তে বিঞুপুর পঞ্চকোট প্রভৃত্তি 

ঝাঁড়থণ্ড অর্থাৎ ছোটনাগপুরের রাঁজারা মোগল সম্রাটুকে বাধিক কিছু 
নজরাশ! পেস্কস দিতে স্বীকত হন। এই আয় সুজার সময় হইতে সরকার 

পেহ্কস্ নাম পায়। ৫ মহালে এই পেম্কসের আয় ৫৯,১৪৬ টাঁকা। 

(৩৪) দ্ার-উল জার্ব অর্থাৎ টাঁকশাল £-_পেস্কসের মত টাকশালের 

আয়কে এক স্বতন্ত্র সরকার বলিয়। ধরা হইয়াছিল; ঢাঁকা ও রাঞ্জমহলে 

ছুই টাকশালে ২ মহাল ধরিয়া তাহার আয় ৩,২১১৩২২ টাকা জম। 

নির্দিষ্ট হয়। 



২০০ মধ্যযুগে বাঙলা 

ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে স্থলতান সুজার বন্দোবস্তের অতিরিক্ত 

সরকাঁর গুলির মধ্যে ১৩টা ভৌগলিক অবস্থান অনুসারে হইলেও তোড়ল 

মল্লেন্ন বিভাগের মত বৃহৎ নহে। শেষ ছুইটি অর্থাৎ পেস্কস ও টাকসালের 

আঁয়কে সরকার রূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে । সুজ জায়গীর জমায় 

হন্তার্পণ করেন নাই । খালসা বিভাগেই কোন কালে নির্দি্ রাজস্ব 

আদাঁয় হয় নাই, জায়গীর বিভাগের ত কথাই নাই। যাহা হউক, 

স্ুজার সংশোধিত ব্যবস্থার পরে সমগ্র বঙ্গদেশ ৩৪ সরকার ও ৯৩৫* 

পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল এবং উহার সদর জম! ১৩১১৯৫১৯*৭ টাকা 

নির্দিষ্ট ছিল । 

পাঠাঁন শাসন কালে থে সমস্ত ভূমি সরকারের খাসে আসিরাঁছিল, 

তাহার রাঁজন্ব আদায়ের নিমিত্ত চৌধুরী এবং ক্রোরী নাঁমধেয় হিন্দু 

কন্মচাঁরী নিয়োজিত হইতেন। কথঞ্চিৎ কোন স্থলে দক্ষ মুসলমান ক্রোনী 

চৌধুরী ও ছিলেন। হিন্দুর! বিশেষতঃ বাঞ্গীলী কায়স্থগণ বহুকাল হুইতে 

রাঁজন্ব কার্ষ্যে অভিজ্ঞ থাকায় তাহাদেরই উপর এই তার অর্পণ কর। 

ুক্তি যুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল €৫)। বরেন্দ্রভূমিতে ব্রাহ্মণ জমিদারেরাই 

প্রবল ছিলেন ; কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে কার়স্থ জমিদার অধিক ছিল 

বলিয়। 'সবুল ফজল আইন-ই-আকবরীগ্রস্থে জমিদীরগণ প্রায়ই কারন্থ 

বলিয়া! গিয়াছেন । তোড়ল মলের বন্দোবস্তের পরে অপেক্ষাকৃত ক্গমতা- 

শালী চৌধুরীগণও জনিদারে পরিণত হইয়া অন্ধ স্বাধীন রাজা ব! 

হিরা মত স্বীয় দরবার, চির ও সেন। নিয়োগ করিতে আরন্ত 

(*) পাল রাজগণের সময়েও ব্রাহ্মণের যত ঠ কায়ন্ের। বিহব্যবসথয়” তির 

বলির 'মহত্তর, দশগ্রামিকাদি' কার্ধেয নিযুক্ত হইতেন, ( ধর্মপালের খালিমপুর 

লিপি)। পরবর্তী কালেও বুতর কায়স্থ সন্তানের এই সমস্ত কার্ধেয নিয়োগের 

উল্লেখ পাওয়। যায়। কানুন্গোর কার্ধ্য ত কায়স্থের একচেটিয়! মতই হইয়াছিল । 



বঙ্গের জমিদার । ২০১ 

করেন। একালের প্রধান জমিদার গোর মধ্যে ব্ধমান রাঙ্জ বংশের 

প্রতিষ্ঠাতা আবু রায় মৌগলের বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরে বাঙ্গলায় 

আসেন এবং তাহার পুব বাবুরার বদ্ধমান ও সমীপবত্তী তিন পরগণার 

( মহালের ) চৌধুরীর কার্ষ্যে নিয়োগিত হন বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। 
পরবর্তী বদ্ধমান অধিপতির! রাজা উপাধি লাভ করেন। দিনাঞ্জপুরে 
আকবরশার রাজ্যের "শব ভাগে বিষু্দত্ত নামক কায়ন্থ সন্তান প্রার্দেশিক 

কান্থন গো ছিলেন। শাজাহানের রাজত্ব কালে তাহার পুত্র শ্রীমন্ত 

চৌধুরী দিনাজপুরের জমিদারী প্রাপ্ত হন। শ্রীমন্ত শ্রীমস্তকের দৌহিত্র 
বংশই দিনাজপুরের রাজ] | কুষ্চনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দও 

কানন গে দপ্তরে কাধ্য করিতেন । পরে রাজ মানসিংহের অনুগ্রহে মাত 

বৎসরের মধ্যে ভবানন্দ উথড়! প্রভৃতি অনেক গুলি পরগণার জমিদারী 

পাইয়াছিলেন । বর্তমান যশোর টাচড়ায় বংশের পুর্ববপুরুব মনোহর রায়ও 

প্রতাপাদিত্যের উচ্ছেদের সময় জামদারী পান। মানসিংহের কুণ্তী প্রতৃপ্ডি 

জমিদারীও এই সময়ে বন্দোবস্ত হইয়াছিল বপিয়া কথিত আছে। বদ্ধমান, 

কুণ্ডী, এবং কৃঞ্চনগরে নূতন জমিদারের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া মনে করা অসঙ্গত 

নহে যেকায়স্থ জমিদার দ্বয়ের বিদ্রোহ দমনের পর কিয়ৎকাল সহকারী 

মনোহর ভিন্ন অন্ত কোন কায়স্থ ঝড় জমিদারী পান নাই। 

শের শাহের ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় পরিদর্শনের এবং প্রজাবর্গের 

স্বত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে তি পরগণায় সরকারী আমিল্, শীকদার ও কারকুন 
নিযুক্ত হইবার নিয়ম ছিল। রাজপথে বা নিজ নিজ অপ্রিকারে চুরি 

রাহাদানী প্রভৃতির নিমিত্ত এই সময় হইতে চৌধুরী ও গ্রাম্য মণ্ডল 
দিগকে দায়ী করা হইত (৬)। জমিদারী বন্দোবস্তের হিসাব রক্ষার 

জন্য কানুন্গে! নিয়োগ পাঠান আমলেই প্রবর্তিত হয়। আকবরী 

(৬ ) পা ঢ1701811817%, 



২০২ মধাযুগে বাঙ্গল। 

ব্যবস্থার শেবে পরগণ! কানুনগোর উপরে একছ্জন প্রধান কানুন্গো 

নিষুক্ত হইয়াছিলেন। মহাঁলের বন্দোবস্ত পর্য্যবেক্ষণের জন্য ভিহীদায় 

থাকিতেন) ইহার! প্রজারক্ষার ভার পাইলেও সময়ে চৌধুরী ও 
জমিদারের উৎকোঁচের লোভে “ভক্ষক+ হইয়া দাড়াইতেন (৭) 

পাঠান আমলে জমিদারের! সনন্দ পাইতেন কি না জানা বাঁয় না ; মোগল 

অধিকারের জমিদারী সনন্দ দু হইয়া থাকে । আকবর শার সনন্দ 

দেখ যায় না) ভবানন্দের মানসিংহ দত্ত জাহাঙ্গীরের সনন্দ 

এবং শাঁজাহাঁনের নামাক্ষিত কয়েকখানি জমিদারী সনন্দ অগ্ভাঁপি 

আছে। 

জমীদাারী সনন্দে মহাঁলের সীম! সরহদ্দ বজায় রাখিয়া ক্ষেত্রের 

উৎপাদক! শক্তি বন্ধনের চেষ্টা করিয়। যাহাতে দেয় রাজকর রীতিমত 

আদায় এবং সরকারে দাখিল হয় তাহ। জমিদারের কর্তব্য বলিয়৷ নির্দিষ্ট 

হইত। নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে রাজপথ স্ংস্কার, প্রজাপালপন 

এবং হুষ্টের দমনও জমিদারের কার্য ছিল। নূতন জমিদারীর সনন্দ 

প্রাপ্তির সঙ্গে জমিদারকে এক জামিন নামা ও মুচল্ক] কবুলতী লিখিয়! 

দিয়! সনন্দের নিয়ম পালনে অঙ্গীকার করিতে হইত । যথেচ্ছ জমিদারী 

উচ্ছেদ মুমলমান রাঙ্জের আইন সঙ্গত ক্ষমতা হইলেও দেশাঙার মতে 

কোনও জমিদারের লোকান্তরের পর তীহার উত্তরাধিকারীই এ জমিদারী 

পাইতেন। বিদ্রোহ বা রাজকর আদায় দানে চিরশৈথিল্য উৎখাত 

হইবার কারণ হইত (৮)। বিক্রয়াদি ছারা গমিদারী হস্তাস্তরের 

প্রয়োজন হইলে মোগল সুবাদারের অনুমতি লইতে হইত। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি,বিজেতা পাঁঠান সামস্তবর্কে তাহাদের সেনাদল 
পা | 

(৭) কবিকক্কণের ডিহীদার *মামুদ শরীফ' ইহার দৃষ্টান্ত । 

(৮) আমার নবাবী আমলের ইতিহাম হইতে এই অংশ গৃহীত। 



জায়শীরদার । ২০৩ 

রক্ষার ব্যয় স্বরূপ জায়গীর ভূমি দেওয়। হইয়াছল। এই সমস্ত জায়গীর 
দার, থালাদার ও,ডিহীদার যে সকল স্থানে রাজকর আদায় স্বহস্তে গ্রহণ 

করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। কোথাও 

বশীভূত প্রাচীন হিন্দু ভূষ্বামী বংশের লোকের হস্তেই এইভার দিয়া আদায় 
রীতিমত হইতেছে কিনা, দেখিয়া লইয়াই তীহারা নিশ্চিন্ত থাকিতেন ; 
বচিৎ কান জায়গীরদার একা্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন । জায়- 

গীরের এক প্রাচীন সনন্দে দেখ! যায়, (৯) পূর্বতন আদায় কারী ও 

রায় ্িগের নিকট হইতে বাদ্য আদায় লইয়া! জায়গীরদার প্রজ। 

বর্ধকে স্থশাসনে রাখিবেন । এই সনন্দ প্রাচীন পাঠান আমলের নহে। 

কারণ কাগ্থনগে। নিয়োগ পরবর্তী মুসলমান রাজের ব্যবস্থা । আ্যন্তরিক 

শাসন বা বিচার কার্যে জাঁয়গীর দার হস্তার্পণ করিতেন না। গ্রামিক 

9 মণ্ডল প্রভৃতির হস্তেই এই সমস্ত কাধ্য হস্ত ছিল। শান্তি রক্ষার 

ভার প্রাপ্ত এই জারগীরদার ব। থানাদার় দ্বার! সময়ে অত্যাচার 'অনাচার 

হওয়ায় প্রজা বর্গের মধ্যে অশান্তি উত্পাদিত হইত । কিন্তু প্রথম সুগের 

পাঠান সামন্তবর্গ দিল্লীর ব্াজশক্তির বিরূদ্ধে 'অভ্যাখিত হওয়ায় অনেক 

সময়ে যুদ্ধ কলহে ব্যাপূত থাকিতেন। এই নিমিত্ত হিন্দু চৌধুরী ও 

(৯) জায়গীরের নন্দের অনুবাদ | এই খ্যাাপন্ন সব্বজন মাননীয় আদেশ 

পত্র দ্বারা আঙ্ঞ। দেওয়া] হইতেছে ঘে অভিজাত বর্গের মধ্যে কুহ্ন স্বরূপ অমুকের 

দখলী........ পরগণায় ভিন্ন ভিন্ত্র জমির উপস্বত্ব.........টাক1 বর্তমান বর্ষের প্রথম 

ফসল হইতে রাজকন্শচারিগণের মধ] সবিশেষ অন্গুহীতি.ত০০ত কে জায়গীর স্বরূপে 

প্রদত্ত হইতেছে । চৌধুরী, কানু নগো, প্রজ1 বা যে কাহারও এই ভূমির সহিত কোন 

সম্বন্ধ আছে তাহার! যেন ই হকে জাধগীর দার বলিয়! স্বীকার করে এবং তাহাকে ব। 

তাহার কল্মচারিকে দেয় রাজস্ব আদায় দেয়। বাকী রাজকর পুর্ব অধিকারীকে 

দিতে হইবে। ইহাতে যেন কোনরূপ বিপ্র না হয় এবং আদেশমত কার্য 

'নিষ্পল্ন হয়”_-নবাবী আমলের ইতিহাসে উদ্ধত। 



২০৪ মধ্যযুগে বাঙ্গল। 

প্রজাবর্গের সহিত সন্ভাবে থাকাই তাহাদের স্বার্থ ছিল। ক্রমে তাহাদের 

সহিত লোকের বাজ] প্রজা সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হইয়া! আইসে ;, এবং স্থায়ীভাবে 
এদেশে বসতি করায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সচ্ভাব বিস্তারের চেষ্টাও 

ইহাদের মধ্যে অনেকেই করিতেন । মুসলমান থানণাদার ও ভিহীদাতরের 

সাময়িক অসদাচরণের কথ। কাব্যদিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু এই শ্রেণীর 

অত্যাচার সাধারণ ছল না । 

জায়গীরদারের অধীনে বে সকল চৌধুরী বা জমিদার ছিলেন, তীাহা- 
দের কথা ছাড়িয়৷ দিয়া অবশিষ্ট ভূষ্বামীদিগের সাধারণ অবস্থা অলোচনা 

করিলে দেখা যাঁয় যে, সেকালের জমিদার বর্তমানের মত ভূমিতে স্ব 

বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী না হইলেও দেশীয় প্রথা মতে পুকুমানক্রমে আদায়- 

কারী হওয়ায় ক্রমে মধ্য স্বত্বাধিকারী হইয়৷ দাড়াইয়াছিলেন। জমিদার 

দিগের আদায় কাঁধ্যে সহায়তা করার জন্ত সেকালে গ্রামে গ্রামে পাটো- 

য়ারি এবং মণ্ডল বা মিদ্ধা থাকিতেন । মোগল আমলের প্রথমে রাজস্ব 

বন্দোবস্ত সুস্থির হইয়। গেলে এই পাটোয়াব্রিগণ মহালের নিরিখ বন্দী মতে 

নৃতন প্রজা বন্দোবস্ত এবং আদার করিয়া আসিতেন। মণ্ডল আদার 

কার্যে সহায়তা করিতেন । অনেক স্থলে গ্রামের দেওয়ানী ও ফৌজ- 
দারী বিবাদের মীমাংসার ভার তীাহাদ্েরই হস্তে ছিল। বড় মোকদ্দমা 

জমিদার বা থানাঁদার ফৌজদারের নিকট পর্যযস্ত পৌছিত মাত্র । জমিদার 

কোন অত্যাচার করিলে রাজকীয় কন্মচারীর নিকট আবেদন অনেক 

ক্ষেত্রে অসম্ভব বলিয়। প্রঞ্জার অনুগত থাকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। 

স্বায়ত-শীসন নগুল পঞ্চায়েতের কল্যাণে তখন পূর্ণমাত্রায় কাধ্যকরী 
ছিল। দেশীয় জমিদারের হস্তে উতৎ্পীড়ন সেকালে সাধারণ ছিল না। 

ধন্মান্ুমোদ্দিত কার্যে তখন ছোট বড় সকলেরই মতি ছিল। হিন্দু 

জমিদারের আপন কুটম্বঃ প্রিয় ভৃত্য এবং নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণগণকে 



সেকালের জমিদার । ২০৫ 

নিফর ভূমি দান করিয়। প্রতিপালন করিতেন । চৈতন্ঠ চরিতের কয়েক 
পংক্তি এখানে উদ্ধত হইল £__ 

পূনরপি প্রভূ যদি শাস্তিপুর আইলা। 

রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিল! ॥ 

হিরণ্য গোবদ্ধীন দাস ছই সহোদর । 

সপ্তগ্রাষ বারলক্স মুদ্রার ঈশ্বর ॥ 

মহৈষ্বর্য) যুক্ত দৌহে বদান্য ব্রন্ষণা। 

সদাচার সৎকৃলীন, ধা(ন্নক অগ্রগণা ॥ 

নদীয়! বালী ব্রাহ্মণের উপজীবা প্রায় । 

অর্থভূমি গরম [দয় করেন সহায় ॥ 

নীলাম্বর চক্রধন্ী আরাধ্য দোহার । 

চক্রবর্তী করে দেৌহায় ভ্রাত ব্যবহার ॥ 

সেই গোঁবদ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস। এই রঘুনাথ দাস গৌরাঙ্গ 

দর্শনে শান্তিপুর আসিয়া নিভতে বিষয়ভ্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন 

কৰিলে শ্রীচৈতন্ত তাহাকে তন শমর্কট বৈরাগ্য ন| কর 

লোক দেখাইয়। । বথাযোগা বিষয় তুঞ্ধ অনাশভ ট্হ্র।- 

ইত্যাঁর্দি কথায় উপদেশ দয়, বাঁটা প্রত্যাগযনের পরামর্শ দেন । সপ্ত- 

গমের জমিদার দ্বয়ের ধন্ম প্রবণতা ও সাচার সেকালের অন্ত হিন্দু 

জমিদার বংশেও ভুষ্প।প্য ছিল না । ধর্মার্গে দান, জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠ। 

প্রভৃতি সৎ কর্ম তখনকার 'আর্ধা হিন্দু সমাজে অবশ্য কর্তব্য বলিয়|ই 

বিবেচিত হইত । ব্রাঙ্গণের বাসের বাটী নিক্ষর ছিল। হিন্দু জমিদার 

স্বয়ং কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ করিলে দেবোন্তর নিঞ্কর জমি নিদ্ধীরিত করিয়। 

দেওয়া হইত । তাহাদের অধিকার মধ্যে গ্রাম দেবতার পুজাদি নির্বাহ 

হওয়ার নিমিত্ত ও নিষ্কর ভূমি দেওয়। থাকিত। হিন্দু জমিদারের 



২০৬ মধ্যযুগে বাঙ্গল। 

মুসলমান প্রজার ধর্মার্থে এবং মুসলমান জমিদারের হিন্দু দেব-সেবার 

জন্য ভূমিদাঁন ও অসাধারণ ছিল না; এই কারণেই বাঙ্গলায় দেবোত্তর 

ও পীরোত্তর জমির পরিমাণ ক্রমে অধিক হুইয়। উঠায় দশ শালা বন্দোবস্তের 

সময়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। জমিদারের কর্ম্মচারীর৷ 

সাধারণতঃ নিধর কোথায় বা অতি সামান্ত কর বিশিষ্ট ভূমি ভোগ 

করিতেন; এবং উত্তরাধিকার ক্রমে দখলে থাকায় ইহ। তাহাদের 

নিজব্ব সম্পত্তি ছিল। চৌকিদার প্রভৃতির নিক্কর চাকরাণ জমি ছিল। 

মুসলমান রাগের প্রধান কর্মচারার। সময়ে সময়ে জমিদারকে বিপন্ন 

করিতেন, ইহার প্রমাণ আছে 2- 

হেন কালে মুপুকের প্রেচ্ছ অধিকারী । 

সপ্তগ্রাম মুলুকের সেই হয়ত চৌধুরী .। 
হিরণ্য দাঁস মুলুক নিল মোক্ত। করিয়। * 

তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া । 

-বার লক্ষ দেয় বাজায় নাধে বিশ লক্ষ || 

সে তুড়,ক কিছু না পার হৈল প্রতিপক্ষ ॥ 
রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল, 

হিরণ্যদাস পলাইল, রঘুনাগে বাঙ্ধিল ॥ 

রঘুনাথ সেই শ্রেচ্ছকে যে ভাবেই বশ করিয়। পিতার সহিত গোল 

মিটাইয়। দেন, মুসলমান কল্মচারী বে জমিদার বা ইজারদারকে সহজেই 

গোলে কফেলিতে পারি, এ কথা উদ্ধত উক্তি হইতে সপ্রমাণ হয়। 

তবে জমিদারের প্রদর্ত উপহাারে সকল কালের রাজকন্মচারীই শান্ত 

মুর্তি: পরিগ্রহ ক করেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। 
পপ সা পপ এসি পর ০... সর সস ্স্ পপর 

্ ঠিক মোজ্। কথ। অগ্যাপি জমিদারি দেরেন্তায় প্রচলিত। চৈতগ্য চরিতের 

টীকার ব্রজবাপী গোম্বানী মহাশয় 'মোক্তা' মানে ছল বুঝিয়। ভ্রম করিয়াছেন। 



সেকালের জমিদার ২০৭ 

পাঠান অধিকারের সামান্ত 'আদীয়কাঁরী ব! চৌধুরীর বংশান্ুক্রমে 
কাধ্য করায় প্রবল জমিদার রূপে পরিণত হওয়ার কথা পূর্বেই উল্লেখ 
কর! হইয়াছে। পক্ষান্তরে বরেন্দ্র বা অন্তন্থানের প্রাচীন প্রভাবশালী 

ভম্বামীদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে নিজ নিজ কৃতকার্যোর দোষে বা 

রাঁজপুর নগণের অক্পায় সন্্মের সহিত সম্পত্তিও হারাইয়াছিলেন । 

পুর্বও দক্ষিণ বঙ্গের যে কয়েক জন অদ্বশ্বাধীন ভৌমিক মোগলের সহিত 
এক্ড্ি পরীক্ষা করিতে গেলেন, সটাহার। রাজ্য হারাইলেও ঘাহারা স্থবাদার-. 

দিগের স্থনজরে পর়িয়! জমিদারী পাইলেন তাহারা ক্রমে বড় জমিদারে 
পরিণত হইতে লাগিলেন। ডুবন্দী বাটী ফৌল্প প্রভৃতি উপযুক্ত উপ- 

করণ ক্তাহাঁদিগকে ছুই তিন পুপখের মধ্যেই পুববতন ভূম্বামীদিগের মত 

প্রভাবশ।ল! করিয়া তুলিল। মোগল অধিকারে রাজকীয় সনন্দে বীতি 
মত্ত কর আদায় এবং তাহ। সরকারে দাখিল করা ও ভূমির উৎ্পার্দিকা 

এক্তি বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখা জমিদারের প্রধান কর্তব্য বলিয় নিদ্দিষ্ট 
হইলেও ছুষ্টের দমন প্রস্তুতি আভ্যন্তরিক শাসন ও বিচারের ভার তাহা- 

দের হস্তেই স্যন্ত থাকায় প্রধান জমিদারেরা ক্রমশঃ প্রকৃত পঞ্গে 
রাজ হইয়। উঠিলেন। জমিদারী উচ্ছেদ মুসলমান রাঙ্জের আইন সঙ্গত 

হইলেও বারন্বার রাজপ্ধ প্রদানে অক্ষমতা এবং বিদ্রোহই কেবল উচ্ছেদের 

কারণ হইত; নিলামের ব্যবস্থা ছিলনা । এই সমস্ত কারণে মৌগল 

অধিকারের জমিদার ক্রমে স্বত্ব বিশিষ্ট ভূষ্বামী হইয়া উঠেন। 

মুদলমান অধিকারে বাঙ্গালা হিন্দু প্রজার স্বত্ব ও অধিকার কিরূপ 

ছিল এই বিষয় লইয়৷ ইংরেজ 'অধিকারের প্রথম আমলের রাজন্ব বন্দো- 

বস্তের সময় অনেক জল্পন। কল্পনা ও লেখা লেখি হইয়াছে । হিন্দু রাজত্ব 

কালে ভূমিতে প্রজার স্বত্ব ছিল এবং গ্রামাধিকারী প্রভৃতি রাজকীয়, 
আদায়কারীর! পরবর্তী কালের ভূম্যধিকারীর মত ছিলেন না। 



২০৮ মধ্যযুগে বাঙ্গল। 

পাঠান অধিকারে নান! শ্রেণীর মধ্য স্বত্বাধিকারী ভূম্বামী হ্ষ্টির সঙ্গে 

সঙ্গে প্রজার স্বত্ব ক্রমে সঙ্কুচিত হইতেছিলঃ সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার 
প্রাচীন গ্রাম্য সমাজের প্রজাগণ পুরুষ পরম্পরায় একই স্থানে বাস করিয়! 

উত্তরাধিকার ক্রমে নিজ জমিতে দখলি স্বত্ব ভোগ করিত। পাঠান 

অধিকারে রাঁয়তের অধিকারের কথা জানা যায় না। মোগল রাজের 

বন্দোবস্তের সময়ে পরগণ! ওয়ারী নিরিখবন্দী প্রস্তুত হুইয়াছিল। ভূমির 

নিরিখ বা রাজস্বের হার নানা রূপ ছিল। “নিরিখবন্দী” অর্থে গ্রামের 

বা পরগণার জমির বিঘ! প্রতি ধার্ধ্যকরের হিসাব রেজিষ্টার । গ্রাম্য 

পাঁটোয়ারি এইরূপ নিরিখবন্দী অনুসারে ধার্য রাজকর আদায় করিতেন; 

কোন প্রজ| জমি ইস্তফ। করিলে অন্টের সহিত বন্দোবস্ত করাও তাহার 

কার্য ছিল। গ্রাম্য জমাবন্দী তাহার হস্তে থাকিত। তিনি পারিশ্রমিক 

স্বরূপ চাকরাণ সম্পত্তি ভোগ করিতেন এবং বরায়ৎদের নিকট তহরী 

ও পার্ধণী পাইতেন । মোগল রাজের পক্ষ হইতে পরগণা নিরিখবন্দী 

এবং জমিদার ইজারাদারের কাধ্য পর্য)বেক্ষণের নিমিত্ত পরগণ। 

কানুনগো থাঁকিতেন। প্রাদেশিক প্রধান কানুনগে সমগ্র জমিদারী 

বন্দোবস্তের কাগজ রাখিতেন ; নুতন বন্দোবস্তে তাহার দ্রণ্তরে খারিজ 

দাখিল করিয়া লইতে হইত। এই কারণে প্রধান কান্ুনগে! প্রভাবশালী 
হইয়া উঠেন। এখনও মুর্শিদাবাদের পরপারে প্রধান কান্ুনগে! 

বংশের বাটা আছে । পূর্বে জমিদারের] পার্বণী বা অতিরিক্ত কর আদায় 

করিতেন না। পরবতী কালে সরকার হইতে মাথট নামে আবওয়াব, 

আদায় আরস্ত হওয়ায় তাহাঁরাও প্রঙ্গার নিকট বাজে আধ্ায় প্রচলন 

করেন। শস্তের মূল্য অল্প হওয়ায় চাঁসী প্রজার অবস্থা সেকালে সচ্ছল 

ছিল না) কিন্ত সুখ ভোগের উপকরণ না যুটিলেও উদরান্নের জন্ঠ 

কাহারও কষ্ট ছিল ন1। 



দশম অধ্যায়। 

গেকালের গ্রাম্য সমাজ । 

পাঁঠান বিপুয়ের অব্যবহিত পরবন্তীকালে বাঙ্গালী হিন্দু নমাঁজের 

অবস্থা কিরূপ হিল, তাহ। ভাল করিয়। জানবার উপায় নাই । মুসলমান 

ধতিহাসিক এ স্রন্ধে উদাসীন । জাতান্ সাহিত্যে সমাজ-জীবনের চিত্ত 

নম্যক পরিগ্ক,ট হয়। ছুভাগ্যক্রমে সে থুগের সাহিতা পাওয়। খায় ন|। 

রামাই পণ্ডিতের ধর্ম পুজার পঞ্ধাতি এ বিষয়ে অ'ত সামান্তই সাহাথ্য 

করে। পরিশিষ্ট নিরঞ্জনের উন্মায় সঞ্ধন্সির গতি উচ্চশেণীর হিন্দুর 

সতাচারের প্রতিফল দিবার নিমিন্ত ধন্মের ববনরূপী। হইয়। 'দেউল 

দেহার! ভাঞ্গিবার উল্লেখ আছে ১-- 

ধন্ম ইলা যবনরূপি, মাথা এঠ কাল ট্রপী 

হাতে শোতে তির) কামান। 

চাঁপিয়া উত্তম হয়ঃ ব্রিভুবনে লাগে ভয় 

_ খোদার বলিয়া! এক নাম 

দেউল দেহর! ভাঙ্গে কাড়্যা কির খায় রঙ্গে, 

পাখড় পাখড় বোলে বোল 

ধরিয়। ধশ্মের পায়, রামাঞ্চি পঞ্ডিত গায় 

ই ঝড় বিসম গণ্ড গোল, 

ইহা প্রথম যুগের মুসলমান আক্রমণের কথ|। ধর্ম পূজার বিষয় 
ভিন্ন অন্ত সামাজিক কথা! শৃন্য পুরাণ নামে উল্লিখিত এই গ্রন্থে পাওয়া 
যায় না। পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে ও অন্ধকারে টিল মার! হয়। ইদানীং 



২১৩ মধ্যযুগে বাজল। 

উত্তর বঙ্গে প্রচলিত কতকগুলি গীতের আবিষ্কার হইয়াছে । প্রাচীন হইলে 
মানিক টাদ ও গোপী চাদের গীত হইতে সেই যুগের আচার ব্যবহারের 
অনেক কথা জানিতে পারা যাঁয়। নাক এবং খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধ 
কবিতাগুলি কাঁলে কালে ভাধাস্তরিত হইলেও প্রাচীন বাঙ্গলার অনেক 

সাধাজিক আচার ব্যবহার তাহা হইতে বুঝিতে পারা বায়। পুঙ্ষরিণী 
খনন, বৃক্ষরোপণ এবং মঠপ্রতিষ্ঠ। বহুকাল হইতে হিন্দুগৃহীর. কর্তবা 
বলিয়া নির্দিষ্ট আছে; অশ্দান, জলদান, ভূমিদাঁন প্রভৃতি পুণ্যকার্ধা 

বাঙ্গলার গৃহস্থ চিরদিন ধর্মের অঙ্গ বলিয়া জানিত। 
প্ধপ্ন করিতে ঘবে জানি, পোখরি দিয়) রাখিব পানী, 
গাছ ক্লুইলে ঝড় ধন্্, মগুপ দিলে বড কন্ম 

যে দেই ভাত শাল] পানাশাপী, সে না বায় বমের বাড়ী । 

দ্ব্ণভূমি কন্ঠা দান, বলে ডাক স্বর্গে স্থান । (ডাকের বচন) 

পতিভক্তিমতী সুশীলা বাঙ্গালী গৃহস্থবধু অতিথি সেবা পরায়ণা, গৃহক্টে 

নিপুণা, লঙ্জাশীলা ও গৃহীর হিতকাঁরিণী ছিলেন 2-_ 
অতিথি দেখিয়! মরে লাজে' তবু তার পুজায় সাজে, 

স্বশীলা শুদ্ধ বংশে উৎ্পতি, মিঠ। ধোল সোয়ামী ভক তি, 
রোদে কীট। কুটায় রাধে, খড় কাঠ বর্ধাকে বাধে, 

কাখে কলসী পানীকে যা, হেটমুণ্ডে কাহোকে'ন। চায়, 

থেন যায় তেন আইসে. বলে ডাক গৃহিণী সেই সে। 

আবার খনার বচনে ছগ্া প্রকৃতি নারীর চিত্রও দেখান হইয়াছে £ 
ঘরে স্বামী বাইরে বৈসে, চারিপানে চাহে মুচকি হাসে, 
হেন স্ত্রীয়ে যাহার বাস, তার আর কি জীবনের আশ। 

ঘরে আখা বাইরে রান্ধে, অল্প কেশ ফুলাইয়! বান্ধে 

ঘন খন চ]হে উলটি ঘাড়, বলে ডাক এ গৃহিনী ঘর উজাড় 
পনী ফেলিয়! পানিকে যায়, পথিক দেখে আড় চক্ষে চায় 
পর সম্ভ।যে বাটে রহি, এ নারী ঘরে ত ন| থুহি। 
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খনার বচনে চাস বাস ও গৃহ কর্মের থে চিত্র দৃষ্ট হয়, তাহা কালে 
কালে বপাস্তরিত হইয়াছে বলিয়া কতখানি প্রাচীন কালের ইহ। নির্ণাত 
হওয়া স্থকঠিন। পরবস্তী সামাজিক আচার ব্যবহার বর্ণনের সময়ে উহ 
উল্লিখিত হইবে। 

যানণিক চাদের গীতে দেখ! যায়, বদ্ধিঞু। লোকে “বাঙ্গলা ঘরে, ( আট- 
চালায়) বাস করিত (১), পালস্কের ব্যবহার অবশ্য অর্থশালী লোকেরই 

ন:মন্ত | শীতিলপাটা ক্াইয়া বালিসে হেলান, দির দণ্ড পাখার 

বাভাপ তাহাদেরই উপভোগ্য ছিল, অগৌর চন্দন লেপন ও শ্বেত চামরের 

বতানসর কথাও আছে। 

কার লাগ বান্দলাম শীতল মণ্দির ঘর। 

বান্দিলাম বাশ্ল। ঘর নাহি পড়ে কালা । 

শীতল পাটা বিছায়া পিমু বালিপে হেলান পাও । 

গ্রীসকালে বদনত পিমুদও পাখার বাও। 

(ইত্যাদি মাঃ গীঃ) 

66 বিনে বান্দি নাহি পিন্ধে পাটের পাছা” বাক্যে দাসীরাও মোট। 

পট্টনন্ন পরিত দেখা যায়। ইন্দ্র কম্বল বিলাপার শব্যায় ব্যবহ্থত হইত। 

“৮তল বিন! শুষ্ক তন্থু বস্ত্র বিনে কাথা” কথায় প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গলা 

(দশে তেল মাথার ব্যবস্থ। ছিল, প্রমাণ হম়। সাধারণ লোকের পক্ষে 

পিতৃকাধ্যে গয়ায় পিগুদান, ব্র।ঙ্গণ সক্জনের দেবা, দেবতা ব্রাহ্মণ স্থাপন, 

পুণ্যকার্যয বলিয়া কাভ্রিত। “দিঘা সরোবর জেব৷ দিয়াছে জাঙ্গাল,জন্মান্তরে 

সেই জন হয়ে মহীপাণ' একথা সকল ঘুগেই প্রচলিত । জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ 
শসা পিসাশপস্পস্ শ জপ শশা শি শশ শীত ৮০ এ 

( ১) “বাশলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পড়ে কালী কথায় খড়ের চাল বুঝ ২ খাস; 

“পাবাণ দেওয়।ল ঘরের লোহার কপাট” (মাঃ গীত-. ৯৩ ) উক্তিতে রাজব।চীতে এই 

|খকার ১1:010€ £9০02 খাকার কথাও স্ুচিত হুয়। 
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পঞ্জি হাতে নগরে ভ্রমণ করিত; সকল কাজেই পাঁজির দোহাই 

দেওয়! বহুদ্দিন হইতে চলিতেছে। জুগী (যোগী, সন্ন্যাসী) ভিক্ষুক 

দিগকে চাউল, কড়ি, হরিদ্রা, লবণ প্রভৃতি ভিক্ষা দেওয়া হইত । এই 

জুগীরা মুগ্িত মস্তক, কাথা ঝুণি কান্ধে, ছাই মাথিয়া বেড়াইত । 

“ন্বর্ণের খুড়েতে মুড়াঁয় মাথার কেশ । কর্ণেতে কুগুল দিয়া হইল রুগী 

বেশ। বিভূত্তি মাখিল গায় কটিতে কৌপিন, কাথা ঝুলি কান্ধে করি 
হৈল উদ্বাসীন।” ধনবানের গৃহিনীরা হার, কেুক্র, কঙ্কন, নাকে বেনর 
ও পায়ে নুপুর ব্যবহার করিতেন । কপুর দেওয়া তাশ্ুল বিলাসেব বিধর 

ছিল। 
“নাশিক চাদ রাজ। বঙ্গে বড় সতী । 

হাল খ।নায় ঘাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি॥ 

দেড় বুড়ি কাড় লোকে গজন। থোগায়, 

তার বদলি ছয় মাস পাল খায়। 

এন মাশিকগলন্দ রাজ! সরগ্না নলের বেড়! 

একতন যেকতন করি যে খাইছে তার দুয়ার ত ঘোড়া । (মা,চ,গী) 

দেড়বুড়ি কড়িতে কষাণ একমাস হাল বাহিত এবং এ দেড়বুডি খাজন। 

দিয়া ছয়মাস পাল চড়াইতে পাইত, মাণিকটাদের রাজত্ব কাল এত 

স্থথের ছিল। যেকোন প্রকারে বাহার! করিয়া থায় তাহাদের ছুয়ারেও 

ঘোড়া বাধা থাকিত ; বাগড়ী অঞ্চলে এখনও তাই ঘটে। স্ীলোকেরাও 

তখন পাশ! খেলিত; “বংশ হরির গুয়” উপভোগ্য ছিল । 'র্গনী 

প্রভাতে পড়ে চন্দনের ছড়া” উক্তিতে বাঙ্গলায় বহুকাল হইতে প্রত্যুষে 

ছড়া দিবার ব্যবস্থা ছিল, দেখা যাইতেছে । সন্ত।ন হইলে সাতদ্দিন পরে 

সাদিনা, দশদিন পরে “দশা” এবং ব্রিশদিন পৰে “ব্রিশা” উৎসব ভইত। 

বঠীপৃজা সম্ভবতঃ ইহার পরে প্রবর্তিত হয়। 

কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ কালে নান! হাতে তর ছাপ পাইয়াছে, 
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সুতরাং তাহাতে পঞ্চদশ শতাব্দের শেবভাগের সমাজ চিত্র সম্পূ পরিস্ফ,! ট 

কিনা, সন্দেহের বিষয় । এখানে সন্তান জন্মিলে 

পঁ(চদিনে পাঁচটি করিল স্ুপ্রবীণ। 

ছয়দিনে মী পুজ। নিশি জাগরণে, 

শিল। অষ্টকলাই অষ্ঠাহে শিশ্রগণে । 

ছন় খাস বয়স্ক হইলে চাঁরিজন 

করাইল সবাকার গদন প্রাশন। 

পঞ্চধবধ গত হয় হাতে দেয় খড়ী। 

ইত্যাধি যে সব বর্ণনা পাও] বার, তাহা ৫« বত্সর পুর্বের কোন বঙ্গ 
কবি লিখিলেও ঠিক হইত | রাম বিবাহের 'অধিবাঁস, নান্দিমুখ ইত্যাদিও 

একালের মত। “হরিদ্রা মাথায় চারি বরে কুঁতৃহলে, অঙ্গেতে পিঠালী দিল 

সথাঁর! সকলে ইহাও ভ্রিশ বসর পুর্বে চলিত । এখন রাজপুত্রের কথা 
দুরে থাকুক, কোটালের পুত্রও হলুদে নারাজ; বিবাহ বলিয়া কোন 

প্রকারে স্প্শমাত্র করেন? বাগ যন্ত্রের বর্ণনায় পাওয়া যায়, 
দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিস বাজন। ূ 

টক ঢোল বাঞ্জিতেছে ডম্ক কোটি কোটি, 

চারিদিকে উঠিল বীণার চট চটি। 

কত খাই বাজাইছে জোড়া জোড়া শানি, 

কাশি খানি কত বাজে নিন না জাশি। 

এ বেয়ালিশ বাঁজন বড় লোকের বিবাহে পুব্ব তিন শতাব্দী ধরিয়! 

বাজিত। “চাক' সাধারণ নহে? জয়ঢাক | চতুর্দোল সাজাইয়! বিশিষ্ট বর 
লইম়। যাওয়া হইত; সাধারণ গৃহস্থের চৌপালা ছিল। ছায়ামণ্ডপ 
তলে বরণ পরিহার দাতবা'র ঘুরাঁণ, নারী গণের বরণ ও পরিহাস পরবর্তী 
কালেরই মত। কেশসজ্জায় “সখাঁদেয় সীতার মস্তকে আমলকী-__ ইহা 
৪০ বৎসরের পুর্বে আমর ও দেখিয়াছি। নুগন্ধি তৈল ও চন্দন ব্যবহার 
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এবং কপূর তাম্বলে মুখ শোধন পরবর্তী কালেও নূতন নহে। বিজয় 
গুপ্তের পদ্মপুরাণে বিবাহকালে “এয়ো আইসে মঙ্গল গাইতে, তারা সব 

পান খাইতে, আর চাইবে তৈল পিন্দুরেঃ উক্তিতে এয়োগণের থে গীত 

গাওয়ার উল্লেখ আছে, নে প্রথা পুর্ব বঙ্গের প্রায় সর্বত্র এখনও প্রচলিত 

রহিয়াছে । রাঢ় অঞ্চলে, পশ্চিমে চলিত হিন্দুর এই সনাতন প্রথা কতদিন 

উঠিয়! গিয়াছে, বলা যায়না । “শঙ্খ বদলে দিব স্থুবর্ণের চুড়ী, সিন্দুর 

বদলে দিব ফাউগের গুড়ি” মুসলমান নাগরের এই উক্তিতে মুসলমানের 

শাখ। পর] চলিত হয় নাই এবং মাথার ভূষা সিন্ুরকে ফাউগের গুড় 

বলা হইয়াছে । “পরম সুন্দর লখাইয়ের দীর্ঘ মাথার চুল” কৃত্তিবাসের 'পলায় 
রামের সৈন্ত নাহি বাঁধে কেশ” উক্তির মত বাঙ্গলার ভদ্রাভদ্র সকলের 

দীঘ কেশ রাখবার ফাসন প্রমাণ করে। বিজয় গুপ্তের “একখানি 

কাচিয়। পিন্ধে, আর একখান মাথায় বাধে, আর একখান দিল! সর্ববগাক়্? 

নিদ্দেশ যর্দি সেকালের সকল বাঙ্গালীর পরিধেয় স্থচিত করে, তাহ হইলে 

পাগড়ী ও উত্তরীয় ব্যবহার সমর্থিত হয়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচন! 

যদি এই যুগের হয়ঃ তবে খণ্ড কপালিনী, [চিরুণী দাতী” হইলে কন্টার 

“বিবাহ দিনে খাইলে পতি না পোহাতে রাতি'--এই বিশ্বাম তখন হইতে 

বদ্ধমূল ছিল। “বালিক। যুবতী বৃদ্ধ পতি যার মরে । বিধবা হইয়া দই 

থাকে নিজ ঘরে”-_-এই কথায় সমাজে বিধবা বিবাহ ত ছিলই না প্রমাণ 

হয়; সহমরণও সমাজিক প্রথা ছিলন। দেখা যায়। 

শ্রীচৈতন্ত সাহিত্যে (২) বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের থে পরিচয় 

পাওয়া যাঁয়, তাহার অনেকগুলি অষ্টাদশ শতাব্দে ও প্রায় সমান ছিল। 

চৈতন্ত তাগবতকার সেকালের অনেক কথ! কহিয়াছেন, কিন্ত যুগাব- 

(২) পঞ্চদশ শরকের মধ্যভাগে রচিত চৈতন্য ভাগবত এবং যোড়শে রচিত 

চরিতামূত এবং জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, এই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ । 
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তারের মহিম। প্রচার তাহার মুখ্য উদ্দেগ্য বলিয়! তাহার বর্ণনা সাবধানে 

লইতে হইবে। 

পুত্র সন্তান জন্মিলে পুরস্কারের লোভে বাটীতে বাদ্ধকর 'আপনি 

'আসিবার প্রথা এখনও আছে। মুদঙ্গ সানাই, বংশী, এই ছিল সেকালের 

বাছ্ধন্ত্র। পরে ঢোল সানাই চলিয়াছে। দরিদ্র হইলেও পুত্র জন্মিলে 

লোকে যথ। সাধ্য দান করিত। রর 

কিছু নাহি স্্দরিত্র তথাপি আনন্দে 

বিপ্রের চরণ ধার মিশ্র চন্দ্র কানে। র 

মাসেক পুর্ণ হইলে ষষ্ঠী পুজা হইত এবং "খই কলা তেল সিন্দুর 
গুয়। পান? দিয়! নারীগণের সম্মান করা প্রথা ছিল। সন্তানের জাত- 

কম্ম উপলক্ষে বন্ধুবাদ্ধব্র! শিরে ধান্ত দর্বা দিয় আশীষ করিতেন 

এবং অনেক দ্রব্যাদি উপহার দিতেন; সিন্দুর হরিদ্র| তৈল খই 

কল! ও নান ফল দেওয়া হইত । 'নত নর্তক গায়নঃ ভাট অকিঞ্চন 

জন, ধন দিয় ঠকল সবার মান” উক্তিতে সাধারণ গৃহস্থও পুত্র জন্মিলে 

সাধ্য মত দান করিত, মনে হয়। সন্ত্রান্ত মহিলার। “বন্গুপ্ত ও্দাল৷ চড়ি 

সঙ্গে লঞ] দাসী চেড়ী” অন্ঠের বাটা যাইতেন ; * পেটারিতে বন্ত্রালঙ্কার 

তঞা, চির কালই চলিয়া আসিয়াছে । ভাঁকিনী শাখিনী হৈতে, শঙ্ক1 

উপজিল চিতে, তরে নাম থুইল! নিমা্ি”_-উক্তি সেকালের গৃহিণীদের 

চিন্তা দেখাইয়৷ দিতেছে । বৃন্দাবন দাসের মতে ইহার “অনেক জোন্ঠ 

পুত্র কন্যা নাঞ্চি” বলিয়া স্ত্রীলোকের! নিমাঞ্জি নাম রাখিলেন । নাম- 

করণের সময়ে বালকের সন্বুখে “ধান্ত পুথি খড়ি স্বর্ণ রাখ! হইলে 

বালক ভাগবত ধরিল ; রাড়ে এই প্রথা এখনও আছে। স্ুসন্তান 

জন্মিলে ধন ধান্তে ভরে ঘর,-_-এ বিশ্বাস প্রবল ছিল। 'লক্ষমগণ্ি হর্যমতি; 
টিটি তি তর তল চে শত শশা শি পপ শত শক পরশ ৮ ০৮ 

* চৈতন্য চরিতামুত। 



২১৬ মধ্যযুগে বাঙলা 

কথায় জ্যোতিষের গণনায় সম্পুর্ণ আদ্ধা সুচিত হয়। পঞ্চগব্য, পঞ্চানৃত 

এবং “নৈবিগ্ধে সন্দেশ চাল কলা” চিরকাল বিরাজ করিতেছেন 

বালকের হাতে খড়ি দিয়া দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিক্ষা ৫৭ বত্মর পুব্বে 

আমাদের পক্ষেও খাটিয়াছে। 

শিশুর “কটিতে কিন্ষিনী বাজে অতি মনোহর” কথায় ঘুমুর দেওয়া 
কিঞ্ধিনী ব বোরের নিদ্দেশ পাই । অলঙ্কারের লোভে নদীয়ার মত 

নগরে চোরে বালক লইয়া পলাইত। টোলের পড়,য়ার বেশ, 

ললাটে শোভডয়ে উদ্ধী তিলক হন্দর | 

শিরে শ্রীটাচর কেশ অতি ঘনোহর ॥ 

ক্ষন্ধে উপবীত ত্রহ্মতেজ মুর্তিমন্ত। 

উধাকালে সন্ধা করিয়া টোলের পড়ো চলিতেন । যোগ পট্ট ছাদে, 

বন্ধ বন্ধন করিয়। বীরাসনে বসিবার নিয়ম ছিল। চন্দনের উদ্দা তিলক 

এবং দীর্ঘকেশ ধারণ প্রথা ছিল। দরিদ্র লোকে “পঞ্চ হরিতকী” দিয়া 

কন্টা সম্প্রান মাত্র করিব স্বীকার করিয়া বথাসাধ্য অলঙ্কারও দিত। 

অধিবাসে*গন্ধ চন্দন তান্ুল মালা দিলেই যথেষ্ট হইত । গন্ধ মাল্য 

অলঙ্কার মুকুট চন্দন, কজ্বলে উজল” হইয়া নববধূ শশুরালয়ে বাত করিত ; 

অবস্থীপন লোকের বিবাহের অধিবাঁসে জয়ঢাক করতাল আদিও 

বাজিত। বিপ্রগণে বেদধবনি ও তাঁটে রাঁয়বার করিত। গৌরাঙ্গের 
দ্বিতীয় বিবাহে ধনাঢ্য বুদ্ধিমন্ত থানের ব্যয়ে ব্রাঙ্গণ মগ্ডুলীতে এক এক 

জনকে এক বাঁট। তান্দুল দেয়৷ হইতেছিল, “ইতিমধ্যে লোভিষ্ট অনেক 

জন আছে। একবার লৈয়! পুনঃ আর বেশ কাঁচে। সবাই আনন্দে 

মত্ত কে কাহারে চিনে” । “পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য সে করিলে” _এজন্ঠ 

প্রভূ সকলকে তিনবার মালা চন্দন গবাক পান দেওয়াইলেন, পাঁচটা 

বিবাহের অধিবাসের মত ব্যয় হইল। এই বিবাহ সঙ্জার বর্ণনায় সেকালের 



সেকালের গ্রাম্য সমাজ । ২১৭, 

ধুমধাঁমের বিবাহ কেমন ছিল জানিতে পারি । সন্বাঙ্গে গন্ধ চন্দন লেপন 

করিনা, ললাটে অদ্ধ চন্দ্রাকৃতি চন্দনের মধা-তিলক দিয়া সুগন্ধি 

মালার কলেবর পূর্ণ করিয়া “দিব্য স্থক্ম পাঁত বস্ত্র খিকচ্ছ বিধানে” পরাইয়। 
“নয়নে কজল ও শিরে মুকুট” চড়াইয়া পাত্র সাঁজান হইত। বড়লোকে 

স্বর্ণের কুগুল ও নবরত্র হার পরিত। দিব্য দোলায় চড়াইয়া শোভা 

বা! কর।ন হইত পর্াতিক পাটোয়ার দোসারি সাঞজিয়া চলিত 7 

নান] বণে পতাকা চলিল তার পাছে, 

বিদুষক্ক সকল চলিল নানা কাঁচে। 

নর্তক না নাজানি কতেক সম্প্রদায় 

পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়। 

জয় ঢাক, বীর ঢাক, দুদরঙ্গ ক।হাল, 

দামায। দগড শগ্থা বংশী করতাল। 

বরগ্গো শিঙ্গা! পঞ্চশব্দী বেএু বাজে বত । 

পিশুরা , এমন কি, জ্ঞানবানেরাও “লজ্জা ছাড়ি নাচি যাইতে 

লাগিল ; “এমন সংঘট্র নাহি দেখি কোন কালো । কন্তা সম্প্রদান 

একালের মত ; “তবে দিব্য ধেনু ভূমি শষ্য দাসী দাঁস'__যৌতুক দান. 

লক্ষণ করিবার যোগ) । 

সে যুগের ব্রাঙ্গণ যঙ্গন বাজনাদি ব্যতীত কৃবিকল্মও করিতেন, ইহ! 

রাঁঢ়ের এক চাঁকা গ্রামের নিত্যানন্দের পিতা হাড়াই 'গঝার কাধ্যে 

দুষ্ট হয়। বৈষ্বের গৃহে “বস্ত্ মুদগ বজ্ঞস্ত্র গ্বৃত গুয়াপান” দিয় ব্যাস 

পূজার প্রথা ছিল। “ক্ষীর দধি সুনবনা কপূর তা্ুল'--অলেক পুজার 

উপকরণ । পঞ্চোপচাঁর ষোড়শ উপচার প্রভৃতি এখনকার মত। 

বড় লোকের আসবাবের কথায় 

দিব্য খট্ট! হিহ্ুলে পিত্তলে শেভ! করে 

দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে । 



২১৮ ম্ধাযুগে বাঙ্গল। 

তহ্ি দিব্য শষ্য! শোভে অতি সুক্ষ বাসে, 

পট্ট নেত বালিশ শোভয়ে চারি পাশে । 

বড় ঝাড়ি, ছে!ট ঝারি গুটি পাঁচ সাত, 

দিব্য পিতলের বাট। পাক পান তাত। 

দুইজন লোকে দিব্য মযুরের পাখার বাতাস করিতেছে ; কপালে 

উদ্ধপুণ্ড তিলক, চন্দনের সহিত ফাঁওড বিন্দু মিশান, দ্িব্যগন্ধি আমলকি 

দ্বারা কেশতার সংস্কৃত» এই হইল বিষয়ীর বেশ। সম্মুথে (মুসলমান 

বড় লোকের মত ) দোলা । এ যুগে ব্রাঙ্গণ পিতও দিবসে ভোজনান্তে 

শয়ন দিতেন; “কতক্ষণ ঘোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া” * পুনরায় পুস্তক 

লইয়া চলিতেন | সেকালে দূর দূরাস্তরের তীর্থ দর্শন সন্নযাসীদিগেরই সাধা 
ছিল। বাঙ্গালী গয়! কাশী করিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করিত। 

পথিক অতিথি এবং সাধু সন্নাসীর সেবা লোকে পরম ধর্ম বলিয়া 

মানিত। ভোট কম্বল এবং নেত পাট বস্ত্র মহার্ঘ ছিল। বাঙ্গাল বলিয়। 

পূর্ব বঙ্গের লোককে বিদ্রপ করা সেকালেও রসিকতা বলিয়া গণ্য হইত । 

সেকালে শিবের গানও প্রচলিত ছিল £--নুম্বরু বাজায়ে গায় শিবের 

কথন" এবং “গাইয়া শিবের গীত বেটি নৃত্য করে? ( চৈঃ তা), উক্তিতে 
ভিক্ষুক এইরূপ গান গাহিয়া বেড়াইত দেখা যায় । ভ্রষ্টাচারী তথাকথিত 

তান্ত্রক সাধকের মধ্যে কেহ কেহ নিশাযোগে মগ্পান করিয়া সাধন! 

করিত। বুন্দাবন দাস লিখিয়াছেন; পাষণ্তী দলে শ্রীবাস অঙ্গনে হরি 

সভার কথায় ভাবিত ও বলিত যে, 

নিশায়ে এগুল! থায় মদির। আনিয়া । 

এগুল৷ সকল মধুবতী সিদ্ধ জানে। 

রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে ॥ (চৈঃ ভা) 

ক চৈতন্তা ভাগবত। 
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এইরূপ পাধন্তীয় দলেরই কোন মহাত্মা, 

ভবানী পুজার সব সামগ্রী লইয়া, -. 

রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়।! 

কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল,। 

ইপিদ্্! সিন্দুর রক্তচন্দন তর্ডুল। 

মছ্য ভাণ্ডে পাশে ধার গেল নিজ খরে। € চৈ--চরিত) 

এ কালের ছুষ্ট লোকের মত টিল মারে নাই, এই যথেষ্ট । তখন 

চাকার করিয়া নিশাষোগে কাঁত্তনাদি কারলে পাছে মুসলমানের [বষ- 

দৃষ্টিতে পড়িতে হয়, এ ভয়ও ছিল ; তাহ! দাস ঠাকুর উল্লেখ করিয়াছেন । 

কাজী সাহেব একদিন সন্ধ্যার সময় নগর ভ্রমণে বাহণত হইয়া কীর্তনের 

দলকে শাসাইয়া৷ গরিয়াছিলেন, কিন্তু অন্াদন সন্ধ্যার পরে দলবল লইয়। 

কাজীর বাগান নষ্ট করা হইলেও প্রভুর মহিমায় কাজীর ভাবাস্তর 

হইয়াছিল সে কথাও আছে। এই সময়ে ও পরবস্তা কিছুকাল ধরিয়া 

অনেক লোকে নব বৈঝুব দলের নিন্দা ও কুৎসা রটনা করিত, দাস ঠাকুর 

নানাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ন্বয়ং নিত্যানন্দ-প্রন্থর প্রতি 

লোকে দোষারোপ করায় বৃন্দাবন দাস মহাশর বৈষুব হইয়াও চটিয়া 

লিখিয়াছেন, 
এত পরিহারেও যে পাপা নন্দা করে। 
তবে নাথি মারো তার শিরের উপরে ॥ 

নব বৈষ্ণব দলের মধ্যেও পরস্পরের শিন্দ) চচ্চা চলিতেছিল ! 

শ্রচৈতন্ত চরিতে প্রেমভক্তির ভাব ভিন্ন সামাজিক কথা মার 'অধিক 

কি পাওয়া যাইবে ? প্প্রেমভক্তি জাগাইয়া রাখিবার 'ঈবধ আহারের 

কথ! অবশ্ত অনেক স্থলেই আছে। পানিহাটাতে রঘুনাথ থে মহোৎসব 

দিলেন তাহাতে “চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা” প্রচুর যোগাড় 
কর] হইল; বড় বড় মৃতৎ্কুত্তিকা ( নাদা ) পাঁচ সাতটিতে চিড়া ভিজান 



২২০ মধাযুগে বাঙলা 

হইল, এবং মহোতৎ্সবে আগত লোককে খাওয়াইবার ল্য “ শত ছুই. 

চারি হোলন। মাগাঁইল” এবং_- 

এক ঠাঞ্জি তগ্রছষ্ধে চিড়া ভিজাইয়। 

অদ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া । 

অদ্ধে* ঘনাব্ দুদ্ধেতে ছা?নল, 

টাপ। কলা |5নি ঘ্বৃত কর্প,র তাতে দিল। 

ধৃতি পরি প্রভূ যি পিগ্ডাতে ব্সিল। 

সাত কুগ্ডি রঃ তার আশ্রেতে ধরিল]। 

প্রভু নিত্যানন্দও শ্রীচৈতগ্ঠের মত “ভোজন চতুর? ছিলেন । 

চবুতর1 উপরে ষঙ প্রভুর নিজগণ 

বড় ঝড় লোক ধসিল। মগলী ন্নাণ 

ছুই ছুই মুৎ্কু্ডক সবার আগে দিল। 

একে দ্প্ধ চিড়! আরে দধি চিড়। কৈল। 

আর যত লোক সব ঠোতার! তলানে (চবুতরার শীচে) 

যণ্ডলীবপ্ধে বসিল! তার নাহিক গণনে ॥ 

সেকালের লোক যেমন ভোঙঞ্জনপটু 'ও বলিষ্ঠ, আহারের দ্রব্যও সেইরূপ 
যথেই্ট ছিল। “অষ্ট কৌড়ীর খাঁজ। সন্দেস” মিলিত । দরিদ্র বুন্দাবন দাস 

ঠাকুর ভোজনের কথার নানা স্থানে “দিবা অন ত্বত মুগ পাঁয়স সকল”. 

লিখি] বা ফলাহারের কথার “হুপ্ধ আম পনসাঁদি করি কুষ্ণসা-_-বলিয়াই 

সন্ট হইয়াছেন । 'দধি ছুপ্ধ ঘ্বৃত মর সন্দেশ অপার" উক্তিই যথেষ্ট মনে 

করিয়াছেন; কিন্তু কৃক্চদ্রান কবিব্রা্জ মহাশয় এই অভাব যথেষ্ট পুর্ণ 

করিয়াছেন। “সেকালের আহার? বর্ণনার ইহ! দেখান যাইবে । পুরীতে 

সার্বভৌম ভবনে “প্রভু বলে বিস্তর নাফর! মোরে দেহ। পিঠ পান। 
ছেন! বড়ি তোমরা সে লহ”__লিখিয়া “সে ভোজনের প্রেমরঙ্গঃ “বেদ্ব্যাস 



সেকালের গ্রাম্য সমাজ । ২২১ 

বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ” বল্য়াই দাস ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়াছেন । কবিরাজ 

মহাশয় পরে ব্যাসরূপে ভাহার স্ববাবস্থা না করিলে বর্ণনা নর লোকের 

চক্ষুর অগোচবৰ থাকিত। তিনি কোথাও পনানা পিঠা পান! খায় আঁক 

৮ লিখিয়া বৈষুবের ভোজন ভক্তির প্রমাণ দিয়াছেন, কোথাও 

“ন্গনর দ্রবোর বিল্বৃত তালিকা দিয় সে যুগের নিরামিষ আহার ঘে যথেষ্ট 

রি [দূ ছিল, তাহ! দেখাইয়াঞ্ছেন । কালের নিষ্কাবান বৈষ্ঞব মতন 

আহার করিতেন না; মাংলের কথা বলাই বাছুলা। শ্রাক্ষেত্রের কথায় 

“অতি প্রভাব নিশ্মল। মত্ত খাইলে পায় হবিযোর ফল” বলিয়া দাস 

ঠাকুর যে নির্দেশ ঈসা তাহ! হইতে মত্গ্তের ব্যবহার সম্বন্ধে 

কোন স্তির সিদ্ধান্ত করা যায় না। 

(বাড়ণ শতান্দে প্রতাস্ত প্রদেশে এবং থানাদার প্রন্থৃতির অধিকাধ 

হইতে দুরবন্তা স্থানে চোর ভাকাইতের উৎপাত ছিল। আীচৈতন্ের 

উড়িপ্যা যাইবার সময়ে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা রাঁজের মধ্যে বিবাদের সুযোগে 

“মহাদস্তয স্থানে স্থানে পরম গ্রমাদ” হইয়া'ছল; পথিক পাইলে জানু 

বলি লয় প্রাণে ইত্যাদি কথায় মহা প্রহ্বকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্ট 

হইয়াছিল? তাহ! পুর্বে বলা গিয়াছে । ইহার বহুদিন পরে চৈতন্য দেব 

যখন বাঙ্গালায় ফিরিতেছিলেন তখনও উড়িব্যার সীমান্তে “মগ্যপ ফ্বন” 

সামন্তের অধিকার দিয়া আসা নিরাপদ ছিল না। সনাতন ?গালানী 

যখন গৌড হইতে পঙ্ায়ন করিয়। বুন্দীবনের দিকে যাইতেছিলেন, তখন 

তেলিয়! গড়ীর নিকটে এক “ক্রমিক তাহার ভূত্যের কাছে আটটি মোহর 

আছে জানিয় “তোমারি মোহর লইতাম আছি রাত্রে ইহা স্বীকার 

করিয়াছিল। নবদ্বীপ নগরের মধ্যেই দস্থ্য দল ছিল; সেই ভাকাইতের 

খাড়া, ছরী, ত্রিগুল লইয়া নিশাবোগে প্রভু নিত্যানন্দের 'অলঙ্কার চুরির 

উগ্চম করিয়াছিল; ইহারা মগ্য মাংস দিয়া "চণ্ডী পূজন? করিয়। বাহির 



২২২ মধাযুগে বাঙ্গল। 

হইত €(* )।1 'ডাকা চুরি কথা এ দুগের সাহিত্যে অনেকস্থলে পাওয়া 

গায় । ইহার কিঞ্চিৎ পরবস্তীকাঁলে বনবিঞ্ুপুরের রাঁজা বীর হাস্থিরকে 

প্দন্যুকন্্ম করে সদা লয়ে দন্থ্যুগণ” বল। হইয়াছে (1+)1। শ্রীনিবাস 
আচার্ধ্য ভক্তগণ সঙ্গে গাড়ী ভরি অমুল্যরতন” গ্রন্থ বৃন্দাবন হইতে 

অনিতেছিলেন ; পথে হান্বিরের দস্থ্যদলে ধনসম্পত্তি মনে করিয়া! গাড়া 

সমেত লইয়া গেল। পরে বাজ! খুলিয়া দেখিলেন, সাধারণ রদ্র নহে 

গ্রন্থ রত্র ; শ্রীনিবাস প্রভুর কৃপায় বিধুপুর সার্থকনামা হইল । রাজা 
সপরিবারে বুলো।ক সহ বৈষ্ণব হইলেন । 

'প্রড় বলে যে জন তোমার অন্নখায়। কৃষ্চতক্ত কৃষ্ণ সেই পাধ 

সব্বথার”-_ইহ! প্রভুর উদ্ত কি না, বিচার্ধয। তাহার ভাক্ত প্রচারের 

ফলে বৈঝুবগণ মধ্যে জাতিভেদের কঠোরত। হাঁস হইতেছিল সন্দেহ নাই । 

চরিতামুতে বৃদ্ধের বিবাহ ও বহু বিবাহের সন্ধান পাই (৩)। বেষ্ব গনের 

মধ্যে সধবার একাদশী প্রচলিত হইতেছিল (8) । 

ধন্ম কর্মের কথায় চৈতন্য ভাগবতকার “কুষ্ত নাম ভক্তি শুন্ত সকল 

সংসার + বার্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে” লিখিয়। ছুঃখ প্রকাশ করিয়া 

ন।না স্থানে বলিয়াঞ্ছেন 27 

(%) 2 ভাগ অন্তত ৫1 

(1) ভাক্ত রত্বাকর--সপ্তম তরঙ্গ । 

(৩) 'বুড়া ভ€্া হবে আর চারি চা সতিপী ( চেঃ চারতানুত_ আদি, ১৪) 

(৪) “প্রভু কহে একাদশী তে অন্ন না থাইবে 

শৃচী কহে নী খ।ইব ভালই কহিল] । 

সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিল! ( চৈঃ 5রিত--আদি, ১৫) 

সাহিত্যপরিষৎ পাত্কায় (১৩২৭) লেখক ইহা খিধবার পক্ষে বুঝিয়া ভ্রম 

করিরাছেন। 
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“মঙ্গল চণ্ীর গীতে করে জাগরণে 

দেবতা জানেন সবে যী ব্ধিহরি? 

“মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে' 

যোগীপাল ভোগীপাল নহপাল গীত, 

তাহাই শুনিতে যত লোক আনন্দিত । 

ধন নষ্ট করে পুন কন্য।র বিভায়। 

বাশুলী পুজয়ে কেহ নানা উপস্থারে 
মগ্ঠ মাংদ দিয়া কেহ বক্ষ পুজ। করে । চৈ: চগিতামুত (আ--১৩) 

মুদঙ্্ত মন্দিরা শঙ্খ আছে ঘরে নরে। 

দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥ 

উদ্দেখ করিয়! ছর্গোত্সবের কথা বলিয়াছেন; বাস্তবিক, সেকালে 

বনে ঘরে বিঞুঃপুজা, সম্পর লোকের শিব প্রতিষ্ঠা, সাধারণ ছিল । দীক্ষ! 

পুরণ্চ7া, পুরাণপাঠ ইত্যাদি করান হইত । 

যত সব অধ্যাপক তর্ক সে বাগানে, 

তারা সব কৃষ্জের বিগ্রহ নাহি মানে। 

ভঠাহ বৃন্দাবন দাস মহাশরের দুখ ও কোপের কারণ 1 সমাজ 

ধন্ম্রান শুন্ত ছিলনা 7 রুষ্ণভক্তি শুগ্ঠ হইতে পারে । কারণ দাস ঠাকুর 
বলিয়াছেন বি 

গীতা ভাগবত যে যে গনেতে পড়ায়। 

ভক্তির ব্যাধান নাহি তাহার জিহবায়। 

হেন স্থান নাহি কু ভাক্রু শুনি বথা ॥ 

কষঃ ভক্তির বন্যা পরবস্তী যুগেই প্রবাহিত হইয়াছিল । জয়দেব ব! 

5$দাসের গীতি কবিতায় সেক(লের সমাঙ্জ মুগ্ধ হয় নাই। 

নবদীপ সমাজের শিক্ষা দীক্ষার কথায় পূর্বেই বল! হইয়াছে যে রাজ! 



২২৪ মধ্যযুগে বাঙ্গলা 

গণেশের কাল হইতে হোসেন শার সময়পর্যযস্ত পাঠান খাসনের স্থপ্রতিষ্ঠার 

অবস্থায় সেখানে বিদ্ধা চচ্চার উন্নতির সহিত সমাজের উচ্চ সুরের লোকের 

ধর্ম কর্ম বড় মন্দ ছিলনা । নবদীপের উদাহরণ সাধারণ বঙ্গীয় সমাজের 

প্রতি প্রযোজ্য না হইলেও কাব্যাদ্দিতে যে সামান্য উল্লেখ আছে, তাহা 

হইতেই বুঝা মাঁয়, সেকালের বাঙ্গালীর শিক্ষা দীক্ষা বেরূপ ছিল, ৩০ 

বৎসর পূর্ধের বাঙ্গালীর শিক্ষা তদপেক্ষা উন্নত হয় নাই । মুসলমানের 

সংসর্গে এবং রাঁজকার্ষেয সহবোগিতায় নাগরিক ভদ্র হিন্দু সস্তান কোন 

কোন বিষয়ে মুসলমানী ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও গ্রামা সমাজ £স 

ংঘষে অল্পই স্পন্দিত হইয়াছিল । মুপলমান রাজ বাঙ্গলার হিন্দু প্রজার 

ধন্ম কন্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই । রামাঞ পণ্ডিতের উল্লিখিত--“দেউল 

দেহারা ভাঙ্গে, ক্যাড়া কিড়্যা লয় রঙ্গে+ পাখড় বোলে বোল? - ইত্যাদি, 

পাঠান বিজয়ের প্রথম দশায় ঘটিয়াছিল। পরবত্তী পুগে স্থানে হানে 

থানাদার ও ন্ডিহীদারের অভ্াচার থে ছিল না, এমন নহে; এইরূপ 

অত্যাচারের প্রসঙ্গেই বিজয় পু গাহিয়াঞছ্েন 2-- 

ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে, 
কার গৈত। ছিডি ফেলে খুথু দের মুখে। 

কিন্ত একপ ব্যবহার বা কুলীনের মেলেএ কথায় “সেই কন্ঠা বলাতকারে 

ইাসাই থানাদবে*--এই ভাব সাধারণ ছিল না। ত্ুবুত্ত পিশাচ 

প্রকৃতির লোক বিজয়ী দলের মধ্যে চিরকালই থাকে, বিগত মহাঘুদ্ধ 

তাহার দৃষ্টান্ত এবং ধর্সন্বন্ধে অত্যাচার সে যুগে সকল দেশেই দৃষ্ট হয়। 

'জয়ানন্দের-__ 

পীরল। গ্রামেতে বৈষে বতেক যবন। 

উচ্ছপ্র করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥ 

কপালে তিলক দেখে যজ্ঞহৃত্র কাধে 

 খ্বর-্থার লোটে আর লোৌহপাশে বাধে ” 



সেকালের গ্রামা সমাজ । ২২৫ 

উক্তির আলোচন! পূর্বেই করা গিয়াছে। চৈতন্ত প্রভুর সমকালে 
নবদ্ধীপে কোন অত্যাচার হওয়ার কথ! অলীক? ভাগবত ও চরিতামৃত 

উহা সমর্থন করে না। চরিতান্ৃতে সুবুদ্ধি রায়ের মুখে কড়োয়ার অমুত 

( পানী ) দানের কথা পাই, তাহ! নবদাপে নয় গৌড়ে। শাস্তি দিবার 

জন্ঠ সাময়িক জাতি নাশের কথা অবিশ্বাস করা যায় না; অদ্তুতাচার্য্যের 

রামায়ণের উক্তি বিশ্বাস করিতে হইলে, হিন্দুরা সময়ে প্রাপ্কশ্চিত্ত 

করাইয়া লোককে জাতিতে উঠাইয়াছেন (৫ )। বাস্তবিক প্রাথমিক 

পাঠান যুগে ম্রিধমাণ বাঙ্গালী হিন্দু সমাঞ্জ বাধ্য হইয়া কৃর্্মবুত্তি 

মবলমন করিয়াহিল। পঞ্চদশ শতান্দে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 

সুখ ভুলিয়া! চাহিয়! বঙ্গবাসী নানাভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। 

ধন্য প্রাণ হিন্দু একালে অতি ক্টদাধ্য হইলেও তীর্থ খাত্রায় বিরত 

ছিল না। গরায় পিওদ।ন, বারাণপাঁতে বিশ্বেখরের দর্শন এবং প্রয়াগে 

মকর ন্নান কেবল শাটগোরাঙই করিম়াছিলেন এমন নহে । দক্ষিণের 

তীর্থে বাওয়া অবশ্য অনেকের অনাধ্য ছিল, তথাপি বোম্বাই অঞ্চলে 

মহাপ্রভুর সহিত ছুইজন তীর্থ যার বাঙ্গালার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । এ 

বুগের বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনায় দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণের স্বধন্ম নিরত 
ও সরল স্বভাব ছিলেন। চাপাল গোপালের স্তায় ছষ্টলোক সকল 

কালেই থাকে; জগাই মাধাইএর দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় স্থলে পাওয়া যায় 

না। বাঁমাঢারীর! মগ মাংসাদি দ্বারা থে তবানা পুজা করিতেন তাহ! 

সর্ব তাম(সিক ছিল না। সম্পন্ন গৃহস্থ ছর্গোৎসবাদিতে অর্থবায় করিয়া 
7 সা 2 সপ শশস জপপ জঞ স পাশ 7 পেশি 

€* ). বল করি জাতি যদিও লএত ষবনে, 

ছয় গ্রাস অর যদি করায় ভক্ষণে। 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেইজন 

ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে। 
ব্রচ্মতেজ লাহি থাকে গোমাংস ভক্ষণে। ( অস্ভুতাচার্ধের রামায়ণ ) 

৯৫ 



২২৬ মধ্যযুগে বাঙ্গল! 

রাঁঞজসিক ভাবে লোকের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে পারত্রিক মঙ্গলের উপায় 

চিন্তা করিতেন। আচার সন্ভুত বাহ্ ক্রিয়াকাণ্ডে সাধারণ লোকের 

ধর্মের আকাঙ্। চিরদিনই তৃপ্ত হইয়। আমিতেছে। বৈগ্ঠগণ সেকালে 

জাতীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন; শ্রীথণড বাসী মুকুন্দ রাঁজবৈগ্ঘ অর্থাং 

বাদশা হোসেন শার চিকিৎসক ছিলেন । কায়স্থ গণের মধো অনেকে 

যে সংস্কত চচ্চা করিতেন, তাহ! কুলীন গ্রাম বাসী গুণরাজ খার 

'্ীরষ্ণ বিজয়” রচনায় প্রমাণ হয়। সম্থান্ত কায়স্থগণ সধশ্ম পালক ও 

সাচার সম্পন্ন ছিলেন ; হবে লেখক ও পাটোয়ারি কায়স্থ এ কলেও 

সরল স্বতাব নিরীহ পোককে ফেরে ফেলিয়। আদিতেন 3--"বিশেধ 

কায়স্ বুদ্ধে অন্তরে করে শুর” | নাধারণ হিন্দুমমাঁজ একাল ধর্মতীরু 

এবং বর্তমানের তুলনায় সমধিক সরল স্বভাঁবই ছিল! 



একাদশ অধ্যায়। 

গ্রাম্য সমাজ-পরবন্তী যুগ। 
কবিকর্ধণের চগ্ীকাব্য নান। রত্বের আকর। ইহাতে সে যুগের 

বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্তান এবং ধন্ম ও কম্ম জীবনের অনেক কথাই পাওয়া 

বায । ধোড়শ শতান্দীর রাড অঞ্চলের সামাজিক জীবনের নিখুত চিত্র 

এই কাব্যে যে ভাবে পাওয়া যায় অন্ঠ গ্রন্থে সেরূপ থাকিলে সামাজিক 

ইতিহাস সঙ্ধলনে কষ্ট পাইতে হইত না। এই সুন্দর আশেখা হইতে 

(বস্তুতরূপে উদ্ধৃত করিয়া সেকালের পরিচয় দেওয়। অন্যায় হহবে না। 

'গুজরাট নামক কাল্পনিক নব নগরের জাতিগুলি তাৎকালিক দক্ষিণ 

পশ্চিম বাঙ্গালার জাতি বিভাগ । কুলস্থানে অথাৎ নগরের মধ্যতাগে 

প্রাঙ্গণ স্থাপিত হইয়াছিল; প্রাচীন গ্রাম গুলিতে এই ব্যবস্থাই দৃষ্ট 

হয়। সেকালের রাঢায় ব্রাহ্ধণের সমস্ত পরিচয় নিম্নের বিশদ বর্ণনায় 

পাওয়া যায়। 

কুলে শীলে নহে নিন্দ্, মুখটি চাটুতি বন্দ, 
কাঞ্জিলাল ধোষাল গাঙ্গুলি। 

পৃতিতুণ্ড বৈসে গুড়, রাই গাই কেশরী হড়, 

ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুলকুলী ॥ 

পারিহাই পীততুণ্তী, ঝিকরাড়ী শাঁলখণ্ডী, 

ঘোবলী বড়াল কুলমাল। 

চোটখণ্ী পলসায়ী দার্ধালী কুস্থম-নায়ু 

সাই গায়ী কুলভি পারিহাল॥ 



মধ্যযুগে বাঙ্গলা 

কুশারি কড়িয়াল পুষলী সিমলা ল 

পিপলাই বসে পূর্ব গাই। 

ধনে মানে অতি চণ্ড বাপুলি পিশাচ খণ্ড 
করাল নিবসে সিমলাই ॥ 

পালধি হিজল গাই মাসচটক ভিঙ্গ সাই 

কাঞ্জারী সাহরি ভূরিষ্টাল। 
বটগ্রাম নন্দী-গাই ভাটাতি সিদ্ধল দায়ী 

নায়েরী কোয়ারী মৃতিলাল॥ 

গাই নাই গোত্র আছে বসল বাড়ির কাছে 

বারেন্দ্র ব্রাঙ্গণ নয় শত । 
ব্যবহারে বড খু নিত্য পড়ে বেদ বনু 

€েদ বিছ্যা পড়ে অবিরত ॥ 

দেখিতে তুষার সারি ব্রাঙ্গণের আওুসারী 
সারি সারি বিষুণর সদন | 

কনক কলস চড়ে নেতের পতাঁকা উড়ে 

গুহ শিরে শোতে সুদর্শন ॥ 

কোন দ্বিজ অধিষ্ঠী তা কোন দ্বিজ কহে কথ! 

কেহ পড়ে ভারত পুরাণ ! 

নাঁনাদেশ হৈতে আসে পড়ুয়া বিদ্যার আশে 
দেয় বীর হয় গজদান ॥ 

স্ুর্খ বিপ্র বসে পুরে নগরে যাজন করে 

শিখয়ে পুজার অধিষ্ঠান । 

চন্দন তিলক পরে দেব পুজে ঘরে ঘরে 
“চাঁউলের. বোঁচক1 বান্ধে টান ॥ 



সেকালের গ্রাম্য সমাজ। 

ময়র। ঘরে পায় খণ্ড গোপথরে দধি ভাগ 

তেলি ঘরে তৈল কুপী ভরি । 
কোথাও মাসরা কড়ি কেহ দেয় দালি বড়ি 

গ্রামযাজা আনন্দে সাতারি ॥ 

গুজরাট নগরে নাগরিয়া শ্রাদ্ধ করে 

গ্রামযাক্গী হয় অধিষ্ঠান। 

সাঙ্গ করি দ্বিজে কয় _ কাহন দক্ষিণ! হয় 

হাতে কুশে দক্ষিণ। ফুবাণ ॥ 

গালি দিয়া লণ্ড তগ্ডে ঘটক ব্রাঙ্গণ দণ্ডে 

কুল পাঁজী করিয়। বিচার । 

যে বা না গৌরব করে সতায় বিড়ম্বে তাবে 

যাবৎ না পায় পুরস্কার ॥ 

২২৯ 

গ্রামের এক পার্শে আচার্য গ্রহবিপ্র, বৈরাগী ও কপালী সন্নযাসী বাস 

করিত $-- 

গুজরাঁটে একপাশে গ্রহ-বিপ্রগণ বৈসে 

বর্ণ দ্বিজগণ মঠপতি । 

দীপিক! ভাস্বতি ধরে শান্্স বিচার করে 

বালকের লেখে জাওয়াতি ॥ 

মাথার পিঙ্গল জটা সন্ন্যাসী কাপাঁলী ঘটা 

ঝুপড়ি বান্ধিয়া এক পাশে । 

গায়ে নানা তীর্থ চীন্ ভিক্ষা করি 'অনুধিন 

এক পাশে তার! সব বেসে ॥ 

সদ। লয় হরিনাম ভূমি পাইয়া ইনাম 
বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে । 



২৩০. মধ্যযুগে বাঙ্গল। 

কাথা কমণ্ডলু নাটি গলায় তুলসী কাঠি 
সদাই গোডায় গীত নাটে ॥ 

আয়তন ভূমি বাড়ি বীর দেয় বাঁক্য পড়ি 
ফুশ নীর তিল করি করে। 

রূচিয়৷ ভ্রিপদী ছন্দ গান করিল মুকুন্দ 

স্থখে থাকি আড়র! নগরে ॥ 

ক্ষত্রিয় রাজপুত আদি বাঙ্গলার যেখানে বাস করিয়াছিলঃ তাহারা 

“বিপ্রের পাশেই স্থান পাইতঃ বৈগ্ের উল্লেখ করিয়া পরে বৈদ্য 

কায়স্থাদির কথ। বলা হইয়াছে £_ 

বীর দেয় বাস যত প্রজা বৈসে শত শত 

আপনার ছাড়িয়! নিবাস। 

তেসনি ইনাম বাড়ি প্রঙ্গ নাহি গণে কড়ি 

সবাকার হৃদয়ে উল্লাস ॥ 

ক্ষাত্র বসে ভান্ুবংশ সর্বলোক অবতংস 

চন্তরাবংশে বসে মহাজন । 

পুরাণ শ্রবণ আশে বসিল বিপ্রের পাঁশে 

অনুদিন ছিজে দেয় ধন ॥ 

দোসর যমের দূত বৈসে যত রাজপুত 

মল্প বৈসে রাজচক্রবত্তী। 

ক্ষ সেবে অন্ুন্দণ দান করে নানা ধন 

দেশে দেশে জাহের সুকীর্তি ॥ 

তুলিয়া! আখড়া ঘরে মন্গবুদ্ধ কেহ করে 

মালবিস্ঞ! গুমি চাপগাৰি । 



০সকালের গ্রাম্য সমাজ । 

লইয়! দাণ্ডা ঝাড়া কেহ করে তোল। পাড় 

পশু বধে, কেহ বা শ্ীকারী ॥ 

আসি পুর গুজরাট নিবাস করয়ে ভাট 

অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল। 

বীর দেয় খাসা জোড়! চড়িতে উত্তম ঘোড়া 

নিতা চিন্তে বীরের মঙ্গল ॥ 

বৈশ্য €বৈসে মহাজন কুষ্ণ সেবে অনুক্ষণ 

কুষিকম্ম করে গে। রক্ষণ | 

(কেহ কলম্তরলয় বুধে কেহ ধাগ্ঠ বরূ 

কালে কিনে বাখে কোন জন ॥ 

কেহ দর করি তোল৷ হীর! নীলা মতি পল। 

নান। সহর ভমেস্থানে স্থানে । 

সাজন করিয়া নায় নানা সফরে যায় 

শড্ঘ চন্দন ভরে আনে ।। 

চাঁমরি চামর ভোট সকন্নাদ গজাঘোট 
করি পটিশ অঙ্গরাখি। 

এক বেচে এক কেনে নিতি নিতি বাড়ে ধনে 

গুজরাটে €বশ্য-জন সখী || 

তবছ্াজনের তত্ব গুপ্ত সেন দাস দক্ত 

কর আদি বৈসে কুল স্থান । 

ৰটিকার কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ 
নান। তন্ত্র করবে বাখান।। 

উঠিয়া প্রভাত কালে উদ্ধ রেখ! দেয় ভালে 
বসন মণ্ডিত করি শিরে। 



মধ্যযুগে বাঙ্গল। 

পরিয়া উজ্জ্বল ধুতি কাখে করি নানা পুথি 

গুজরাটে টৈস্থগণ ফিরে ॥ 

কার দেখি সাধ্য রোগ 'উষধ করয়ে যোগ 

বুকে ঘা মারিয়া! অর্থ চায়। 

অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ 

নানা ছলে হয় যে বিদায় ॥ 

কপুর পাচন করি তবে জীয়াইতে পারি 

কর্পুরের করহু সন্ধান । 

রোগী সবিনয় বলে কপুর আনিতে ছলে 

সেই পথে তৈদ্যের প্রয়াণ ॥ 

বৈগ্ত জনের পাশে অগ্রদানী জন বৈসে 

নিত্য করে রোগীর সন্ধান । 

বাজকর নাহি দেয় বৈতরণী ধেনু লয় 

হেম রজত তিল লয় দান ॥ 

ভেট লয় দধি মাছ বত কুম্ত বাধি পাছ 

কায়স্থ আইল মহাঁজন। 

প্রণাম করিয়া বীরে নিজ নিবেদন কৰে 

স্থথী হৈলা ব্যাধের নন্দন | 

কাযস্থ মিলিয়। ভাষে আইলাম তোমার দেশে 

গুজরাটে করিব বসতি । 

বিচার করিয়। তুমি দিবে ভাল বাড়ি ভূমি 
প্রজাগপণে করে অবগতি ॥ 

কোন জন সিদ্ধকুল সাধ্য কেহ ধর্শমুল 

দোষহীন কায়স্থের সভা | 



টি 
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প্রসন্ন সবারে বানী লেখা পড়া সবে জানি 

সর্বজন নগরের শোভা ॥ 

অনেক কায়স্থ মেল দেখিয়া তোমার থেলা 

আইলাম তোমার সন্ধান । 

কুলে শীলে হীন দোষ কেহ মাহেশের ঘোষ 

বন্ মিত্র কুলের প্রধান ॥ 

তব গুণে হয়া বন্দী পাল পালিত নন্দী 

সিংহ সেন দেব দত্ত দাস। 

কর নাগ সোম চন্দ ভঞ্জ বিষু রাহ] বিন্দ 

এক স্থানে করিব নিবাস ॥ 

বীর কর অবধান প্রজাগণে দেহ পাপ 

ভূমি বাড়ি করিয়। চিহ্নিত । 

কিছু দিবে ধান্ত বাড বলদ কিনিতে কড়ি 

সাধন করিবে বিলক্ষেত ॥ 

ত্যাগ করি কলিঙ্গ লক্ষ ঘর প্রজাসঙ্গ 

একস্থানে করব নিবাস । 

বিচার করয়। তুম দিবে ভাল বাড়ি ভূমি 

শুনি বীর হুদয়ে ভল্লাস ॥ 

ধার লহ লক্ষ তঙ্ক। কাহাকে নাহিক শঙ্ক! 

দক্ষিণ আওয়াসে কর বাল। 

রচিয়া ত্রাপদি ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ 

রুনাথ নুপতি প্রকাশ ॥ 

২৩৩ 

নিবসে হানিফ * গোপ না জানে কপট কোপ. 
ক হালিক হ্লবাহী, হইবে। 



96 মধাযুগে বাজল। 

ক্ষেতে উপজয়ে নান! ধন। 

গোম তিল মুগ মাস বুট সর্ষপ কাপাস 

সবার পুরিত নিকেতন ॥ 

তেলি বৈসে শত জন কার ঘানী কার ঘন 

কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল। 

কামার পাতিয়া শাল কোদ্ালী কুগারী ফাল 

গড়ে টাঙ্গী অঙগগবেধা শেল ॥ 

লইয়া গুবাক পান বসিল তান্বুলী জন 

মহাবীরে নিত্য দেয় বাড়া । 

গুবাক সহিত পান বীড়া বান্ধে সাবধান 

কখন না পায় রাজ পীড়া ॥ 

কুম্তকার গুজরাটে হাড়ি কুঁডি গড়ে পেটে 

মুদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া । 

শত শত একজায় গুজরাটে তন্তবায় 

ভূশী ধুরত খাদি বুনে গড়া ॥ 
মালী বৈসে গুজরাটে সদাই মালঞ্চে খাটে 

মাল। মৌড় গড়ে ফুলঘর । 

ফুলের পুটলি বান্ধে সাজী করিয় কান্দে 

ফিরে তার নগরে নগর । 

বারই নিবসে পুরে বরজ নিম্মাঁণ করে 

মহাবীরে নিত্য দেয় পাণ। 

বলে যদি কেহ লয় বীরের দোহাই দেয়। 

অনুচিত না করে বিধান ॥ 
নাপিত নিবাসে তখি কক্ষতলে করি কাতি 
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করে ধরি রসাল দপণ। 

'আগরী নিবসে পুরে আপনার বৃত্তি করে 
অনুচিত না করে কখন ॥ 

মোদক প্রধান বেণ্যা করে চিনি কারখানা 

খণ্ড নাড়। করয়ে নিম্মাণ। 

পপর! করিয়। শিরে নগরে নগরে ফিরে 

শিশুগণ ধরয়ে যোগান ॥ 

সবাক বৈসে গুজরাটে জীব জন্ক নাহি কাটে 

সর্বকাঁল করে নিরামিষ । 

পাইয়! ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাটসাড়া 
দেখি বড় বীরের হরি ॥ 

পুরে বৈসে গন্ধবেণ্যা গন্ধ বেচে ধূপ ধুন। 

পসার সাজায়! চলে হাটে। 

শঙ্ঘবেণে কাটে শঙ্গ কেহ নহে আতঙ্ক 

মণি বেণে বৈসে গুজরাটে ॥ 

কীসারী পাতিয়া শাল ঝারা খুরী গড়ে থাল 

বাটা খোর। বড় হাও্ডী সীপ। 

সাপড়ী চুণাতি বাটা নিশ্ময়ে ঘাঘর ঘণ্ট। 

সিংহাসন পঞ্চ প্রদীপ ॥ 

স্বর্ণ বণিক বসে রক্ষত কাঞ্চন কসে 

পোড়ে কাটে দেখিয়া বিহয়, 

* কিছু বেচে কিছু কেনে মন্্ুষ্যের ধন 'আঁনে 

* চু চুড়ার সুবর্ণ বণিক সমাজের মধ্যে সরকার মহাশয় এই পাঠযুক্ত পূখি 
পাইয়াছেন। অন্য পুথিতে “পোড়ে ফোড়ে হইলে সংশয়” পংক্কির পরেই দেখিতে 
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পুর মধ্যে যাহার নিলয় ॥ 

নিবসে পশ্ঠতোহর পুর মধ্যে যার ঘর 

নিন্মাণ করে আভরণে। 

দেখিতে দেখিতে জন হরয়ে সবার ধন. 

হাত বলিতে ভাল জানে ॥ 

পল্লব গোঁপ বেসে পুরে  কান্ধে ভার বিকি করে 

বুধ ভাগ বলায় বাথানে। 

রচিয়। ক্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ 

স্ত্রী কবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ 
পাইয়া! ইনাম ক্ষিতি বৈসে পুরে নানা জাতি 

আনন্দিত বীরের নগরে। 

বীর করে বহুমান দিল দিব্য পরিধান 

নাট গীত সবাকার ধরে ॥ 

মৎস্য বেচে চষে চাব বসে ছুই জাতি দাস 

তেলিয়।৷ নগরে পীড়ে ঘানা। 

বাইতি নিবসে পুরে নান। গত বাস্য করে। 

পুরে ভ্রমে মাগ্ুরী বিকিনি ॥ 

বাগুতি নিবসে পুরে বহে হাতে ধনুঃ শরে 

মস্ত মারে খায় নানা রসে। 

দরজী কাপড় সীয়ে বেতন করিয়ে জীয়ে 

গুজরাটে বসে এক পাশে ॥ 

€দখিতে জন, হরয়ে সবার ধন, হাত বদলিতে ভাল জানে”'_-মাছে ॥ কিন্তু ইহাতে 

মিল হয় না। সুবর্ণ পিকের মধ্যে স্বর্ণকার আছেন, ইহা সম্ভব; কিন্তু গম্ঠতো-.- 
হর? সংস্কত পাঠ ন! হইয়। 'লিবসে সে ম্বর্ণকার' হইলেই চলে। 
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সিয়লী লগরে বসে খাজুরের কাটি রসে 
গুড় করে বিবিধ বিধানে । 

সুত্েধর পৃরের মাঝে চিড়া কোটে থই ভাঁজে 

কেহ করে চিত্র নিরমাণ ॥ 

পাটনি নগরে বসে রাত্রি দিন জলে ভাসে 

পার করি লয় রাজকর। 

আসিপুর গুজরাটে বেসে যত রাজ-ভাঁটে 

ভিক্ষা করি ফিরে ঘরে ঘর ॥ 

চৌছুলি চুণারী মাৰি কোরাঙ্গ। ধোয়াড়। প্বাজি 
মাল বৈসে পুরের বাহিরে । 

চগাল নিবসে পুরে লবণ বিক্রয় করে 

পাঁনীফল কেন্ুর পসাবে ॥ 

গোৌঁয়ালীতে গায় গীতি কয়ালা ফিরিয়ে নীতি 

এক দিকে বসে মহারাটা। 

ফিরে তারা গুজরাটে শেোলগ্গে পিলীহ1 কাটে 

ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাটা । 

পুরাণ্ডে নিবসে কে।ল হাঁটে বাজে জয় ঢোল 

জায় জীবী বসিল। কয়ালে। 

কেহ বা বসিল হাড়ী ঘাস কাটি লয় কড়ি 

শুড়ীর অঙ্গনে বার মেলে 

মোজ! পনাহি জীন নিরময়ে প্রতিদিন 

চামার বসিল এক ভিতে। 

বেউনি টাঙ্গনি ঝাটি ছাতা টোকা গড়ে নাটি 

জীবিকার হেতু এক চিতে ॥ 



২৩৮ মধ্যযুগে বাঙ্গলা 

লম্পট পুক্ুষ আশে বারবধু জন বৈতে 

এক ভিতে তার অধিষ্ঠান । 

রচিস্ব। ভ্রিপদী ছন্দ পাঁচুলী করিল বন্ধ 

শ্রীকবিকঙ্কন রস গান ॥ 

মুসলমানের কথার কবি বলিতেছেন £-_ 

বীরের লইয়! পান বৈসে ধত মুসলমান 

পশ্চিম দিক বীর দেয় তারে ॥ 

আইসে চাঁড়য়। তাজি সের মোল।) কাজি 

খয়রাতে বীর দেয় বাড়। 

পুরের পশ্চিম পটা বসাইল হাঁধণ হাটা 

এক মুদনী গৃহ বাড়ি ॥ 
ফঞ্জর সময়ে উঠি বিছায়া লোহিত পাটা 

পচ বেরি করয়ে নমাজ। 

ছিলিমিটলি মাল! ধরে জপে গীর পগন্বরে 

পীরের মোকামে দেয় সাজ ॥ 

দশ বিশ বেরাদ'র বসিয়। বেচার করে 

'অনুদ্দিন কিতাব কোরাণ। 

বেসাইয়। কেহ হাঁটে পীরের শীরন বাটে 

সাজে বাজে গড় নিশান ॥ 

বড়ই দানিসবন্দ কাহাকে ন। করে ছন্দ 

প্রাণ গেলে রোজ নাহি ছাড়ি। 

ধরয়ে কান্বোন বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ 

বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড় ॥ 



সেকালের গ্রামা সমাজ । ২৩৯ 

ন। ছাড়ে আপন পথে দশরেখ। টুপি মাথে 

ইজার পড়য়ে দৃঢ় নাড়ি। 

মার দেখে খালি মাথা তা সনে ন। কহে কথ 

সারিয়া ঢেলারু মারে বাড়ি ॥ 

আপন টবর লৈয়। বলিল গায়ের মিয়। 

ভূঞ্জিয়াত গায় মুছে হাত। 

সুর লোহাণি পানী কুড়ানি খুনি হুনি 

পাঠান বসিল নানা মত ॥ 

বসিল অনেক মির! আপন তরফ লেয়। 

কেহ নিকা কেহ করে বিয়া। 

মোল্প। পড়ায়া নিকা দান পাক সিকা সিক। 

দোগা করে কলম পড়িয়া । 

করে ধরি গর ছুরা ঝুকুড়া জবাই করি 

দশ5[91 দরে পার কাড়। 

বকরি জবাই বথা! মোল্।রে দেয় মাথ। 

দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥ 

বত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব খাঁন 

মথদম পড়ায় পঠনা । 

রিয়া ভিপদী ছন্দ পাঁচালী করির! বন্ধ 

গুজরাটি পুরের বর্ণনা ॥ 

রোজ নমাঞজ্জ করি কেহ কহাইল গোল! । 

তাঁসন করিয়া নাম ধরাইল তোল! ॥ 

বলদে বাহিয়া নাম বলায় মুকেরি। 

লীটা বেচিয়া নাম ধরাইল পীটারি ॥ 



২৪৬ মধ্যযুগে বাঙ্গালা । 

মত্ম্ত বেচিয় নাম ধরাইল কাবারি। 

নিরন্তর মিথ! কহে নাহি রাখে দাড়ি॥ 

হিন্দু হয়ে মুসলমান বৈসে গয়সাল । 

কাণ হয়ে মাঙ্গে কেহ পায়। নিশাকাল ॥ 

সান! বান্ধিয়। নাম ধরে সানাকর । 

জীবন উপায় তার পায় তাতী ঘর ॥ 

পট পড়িয়া কেহ ফিরয়ে নগরে । 

তীরকর হয়ে কেহ নিশ্বায়েন শরে ॥ 

ক[গজ ন্থরিয়! নাম ধরাইল কাগজি। 

কলন্ধর হয়ে কেহ ফিরে বাড়ি বাড়ি ॥ ইত্যাদি । 

রাঁড নিবাসী চক্রবন্তী মহাশয় বাঁদীয় ব্রাশ দিগের বিশুত উল্লেখ 

করিয়াছেন, কিন্তু বারেক্্র সমাজের সহিত বিশে পপ্নিচয় না থাকায় 

গাই নাই গোত্র আছে? লিখিয়া ভ্রম ক'রয়াছেন। বরেন্দ্রভূমে 

একালের নানা থাক ও পটীর ব্রাঙ্গণ চারি শত বৎসর পূর্বেও 

বাস করিতেন । হয়ত, পুঁথি নকল কর্তা “বৈদিক” স্থলে বারেন্ 
বসাইয়াছেন। “ব্যবহারে বড় খন্কু” “বেদ বিছা! পড়ে অবিরত? উক্তিতে 

তাহাদের যশোগান আছে । নগর বা গ্রামধাজী যুর্খ ব্রাহ্মণের! চন্দনের 

তিলক পড়িয্ন! ঘরে ঘরে পূজা এবং শ্রাদ্ধাদ্দি করিয়া বেড়াইত এবং 
টান করিয়। চাঁউলের বৌঁচকা বাধিত; এ ভাব একালেও আছে। 

কিন্তু “গোপ ঘরে দধি ভাগু, তেলী ঘরে তৈল কুপী ভরি” লওয়ার নিয়ম 

আর একালে নাই। তাহার সৎশূদ্র যাজী হইয়াছে; গোপ তেলী 

প্রভৃতির জন্ত বর্ণের ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে । কৰি তিলি ও তেলী 

(অর্থাৎ কলু) লইয়া কিছু গোল করিয়াছেন-__“তেপি বৈসে শত জনা, 

কেহ চাষা কেহ ঘন।, কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল--একব! [তিলির 



সেকালের গ্রাম্য সমাজ । ২৪১ 

প্রতিই প্রযোজ্য, কিন্তু সে ঘরে পুরোহিত “কুগী ভরি তৈলই কেবল 
পাইতেন না । “্দধি ভাণ্ড” দাত! পল্লবগোপের ব্রাঙ্গণ এখন স্বতন্্। 

ঘটক ত্রাহ্মণেরা “কুল পাজি বিচার করিয়া” পুরস্কার না দিলে সভায় 

ব্রাহ্মণ বর্গকে গালি দিয়া বিড়খ্িত করিতেন ; এককালে যে ছুই চারি 

জন ঘটক আছেন তাহাদের আর সে অধিকার নাই, অন্রুনয় ও বাকাব্যষে 

বিবাহ সভাম্ন বিদারট। পাইলেই তাহার! তুষ্ট। কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা, 
কোন দ্বিজ কহে কথা, কেহ পড়ে ভারত পুরাণ” এই উক্তিতে সেকালের 

ব্রাহ্ষণ বর্গের ক্রিয়া কর্মের পরিচয় পাইতেছি। ব্রাঙ্গণ স্বধ্মে রত 

ছিলেন * সমাঞ্গও নান! ভাবে তাহাদের পোষণ করিত । বৈষ্ণবের! কাথা 

কম্বল লাঠি লইয়া গপায় তুলসী কাঠি পরিরা “গীতনাটে' কালক্ষেপ 
করিত, কবির এই উক্কিতে প্রমাণ হয় যে ৫০1৬০ বৎসর মধ্যে চৈতন্ 

প্রবর্তিত বৈষঞুব মত রাঢ় অঞ্চলে বহু প্রচলিত হইয়াছিল (৮) 

গ্রামের এক পাশে বাস করিয়া গ্রহবিপ্রগৰ “দীপিকা ভান্বতি 

ধরিয়া শাস্ত্র বিচার করিতেন এবং বালকের “জাওয়াতি” (জন্ম কোগ্নী) 

লিখিতেন। বর্ণ দ্বিগ্জগণ 'মঠপত্তি, ছিলেন, অর্থে শিব ধর্ত্রাজ প্রভৃতি 

গ্রাম দেবতার পুজা! করিতেন মনে হয় । কুলস্থানের মধ্যেই গুপ্ত; সেন 

নাস, দত্ত, কর আদি টৈদ্ধগণের বাস ছিল। ইহার! প্রভাতে উজ্জল 

(ফরসা ) ধুতি পরিয়া, মাথায় চাদর মুড়িয়, কপালে উদ্ধ ফোটা 

করিয়া কক্ষে পুথি লইয়! ফিরিতেন। আমর] পুধির বদলে ওঁধধের 

ঝুলি বাহক এ্ররূপ বেশের বৈগ্ককে বাল্যকালে প্রাতে গ্রামে ফিরিতে 

দেখিয়াছি । অগ্রদ্ধানী অবশ্ত বৈষ্ের পাশে বাস করিয়। রোশীর 

(৮) চণ্ীকাব্যের শ্রীচৈতন্ত বন্দনায় আমাদের সন্দেহ আছে; ইহাতে 
কবিচন্ত্র' ভনিত| রহিয়াছে, এবং শ্রীরায়ঃ লক্ষ্মী এবং চণ্ডী বন্দনার পুর্ব ইহ! 

স্বাপিত হওয়ায় অপর কোন ভক্তের হম্তাবলেগ সুষ্পষ্ট। রঃ 

১৬ 



২৪২ মধ্যযুগে বালা । 

সপ্ধান করিবে, ইহা! সকলেই বুঝিতে পারে, কিন্তু রাজকর ন! দেওয়াটা 

আর একালে চলে না। ভেট লইয়! “মহাজন” কায়স্থ আসিয়া «বাড়ি. 

ভূমি পাইল; কথায় সেকালের ভূম্বামীরা কায়স্থ বপাইতেন দেখা 

যায়। ইহার সকলেই লেখ! পড়! জানায় গ্রামের শোত] ছিলেন । 

“হালিক+ (হলবাহী ) কুবক সদেগাপেরা ৯) বহুদিন হইতে ক্ষেতে 

নান। ধন উত্পার্দন করিয়া আটিতেছে । এই নিরীহ জাতি সুচিরকাল 

“কপট বা কোপ” জানিত নাঃ একালের “ভদ্র উপাধিধারী গ্রাম্য 

লোকের দৃষ্টাস্তে কপটতা ক্রমে প্রবেশ লাভ করিতেছে । অন্তান্ঠ জাতি 

সম্বন্ধে কবির বিশদ বর্ণনা? সকলেই বুঝিবেন; টীকা করা অনাবশ্তক । 

নাপিতের রসাল “দর্পণ” পূর্বের ঝাংশ্ত নির্মিত ছিল, এখন বাক্স মধ্যে 

বিলাতী আরসী স্থান পাইয়াছে। তিলির! কেহ “চাসি কেহ ঘনা»-_ 

কথায় “ঘানি পাড়িত” বুঝিয়া কেহ কেহ ভ্রম করিয়াছেন । এখানে 

চাস ও ব্যবসায়ের উল্লেখে নবশাখ “তিলী” জাতির কথাই বল! 

হইবাছে ; শেষে তেলিরা ব। “কলুব] নগরে পাতে ঘানী* উল্লেখ আছে। 

তন্তবায় ভুনী ধুতি ও গড় খাদি ইত্যাদি বুনিত। “খাঁণি” চরকার 
স্তার পাড় বিহীন কাপড় ; 'খদ্দর; কথা নৃতন স্থষ্টি নহে ।! নিরাঁমিব- 

ভোজী ( বৌদ্ধাবশেষ ?) "সরাঁক+ তাতি নেত ও পাটশাড়ী অর্থাৎ তসর 

ও রেসমের কাপড় বুনিত । সুবর্ণবণিকের বা স্বর্ণকারের কৌশলে হাত 
বদলাইয়া “ধন. হরণের” কথ আছে । ছুতারের। চিড়া কোটে, খৈ 

তাজে. দেখিতেছি; একালে ছুতারেরা খই বিকায়না, কিন্তু চিড় 

সম্বন্ধে, তাহাদেরই একাধিপত্য। সিউলীর থেজুর রসে গুড় করা নূতন 

(৯) আমর! ৬ অক্ষয় সরকার মহাশয় সম্পাদিত পুস্তকের পাঠগ্রহণ করিয়াছি ; 

কোনও পু খিতে “'বশিক' আছে, এখানে “হালিক' হইবে, “হানিফ' নহে । কৈবর্তের 

«ছেলে' ও জেলে বিভাগের মত, খোপ. সেকালে হা(লিক-ও গলব-নাতম কথিত হৃহ্ত |. 
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নহে । “মতস্ত বেচে করে চাস ছুই জাতি বৈসে দ্বাস” বলিয়া! কেবর্তের 

উল্লেখ ইইয়াছে। তখন শ্লীহ! ছানি কাটা শোলঙ্গ, ও হাটে ঢোল বাজান 

কোল ছিল। হাড়ীরা সেকালেও শু'ড়ীর অঙ্গনে মেলা বসাইত। 
চাঁমারের মোজা, পানাহি, জীন প্রস্তুত করিত$ এখানে “মোজ।, 

ঘোড়ায় চড়িক:র অগ্ত নিন পদাবরণ | “নগরের এক ভিতে' বার-বধুর 

অধিষ্ঠান ছিল, মধ্যভাগে সদরে নহে । .. 

সেকালের সৈয়দ মোগল প্রভৃতি ভদ্র মুনলমানকে “বড়ই' দানিস বন্দ, 

কাহাকে না করে ছন্দ বলিয়। স্থখ্যাতি কর! হইয়াছে । “পাচ বেরি 

করয়ে নমাজ,__ প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে” ইত্যাদি কথায় স্বধন্ম- 

নিরত মুদলমান প্রঙ্গা যে ভদ্রলোক ছিল তাহ প্রমাণিত হয়। “ভুঞ্জিয়াত 

গায় মুছে হাত' “কেহ নিকা কেহ করে বিয়া”__-এ সব চক্রবত্তা ব্রা্গণের 

ভাঁল না লাগিতে পারে । “মখ্ তবে মথ্দম পঠন1” পড়ানর ব্যবস্থা 

সেকালেও ছিল। নিন্নশ্রেণীর মুসলমান ব্যবসায় ভেদে থে সকল নাম 

পাইয়াছিল, তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । মন্্য বিক্রেতা কাবারী 

মুসলমান “নিরন্তর মিথ্য। কহে নাহি রাখে দাড়ী ; একালের মুর্শিদা- 

বাদের মৎস্য বিক্রেতা মুসলমান মহলদর দাড়ী রাখিয়াও মিথ্যা কথা 

বলিতে ভূলে না । হিন্দু হয়ে মুসলমান বৈসে গয়সাল। কাণ হয়ে 

মাঙ্গে কেহ পায়্যা নিশাকাল” ইহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য । এখনও 

রাক্রিতে কান! হইয়া ভিক্ষা মাগা চলিত আছে। কাগজ প্রস্তত করা 

উঠিয়া গেলেও অগ্ভাপি মুসলমান নগরে «কাগজি পাড়া আছে; 
রঙ্গরেজ ও হাজাম, এখনও বর্তমান । দরজী, কসাই ত চিরজীবি ; 
জোলার অভাব নাই। 

হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহারের কথায় চণ্ভী কাব্য সাক্ষ্য দিতেছে 

যে; শুভ দিন দেখিক! গর্তাধান, সাধভক্ষণ এবং লামকরুপাদি সংস্কার 



২৪৪ মধ্যযুগে বালা । 

নির্বাহিত হইত ; গর্ভাধানে দম্পতি কৃর্য্যার্থ্য দান করিত (১০ )। বিবাহ 

ও শ্রাদ্ধাদ্দিতে অবস্থা অনুলারে পান ভোজনের আয়োজন হউইত। 

পললীগ্রামে সন্তান প্রসবের পরে চালের খড় কাড়িয়া অগ্নি জালিত; 

স্থৃতিক। ঘরের দুয়ারে গোনুণ্ড দ্বারা বষ্ঠী স্থাপনা করিত এবং হুলুধ্বনির 

সহিত নাড়ী ছেদন করাইত ; ছুয়ারে জাল বেত্র ও উপানৎ ঝুঁলাইয়! 
দিত €(১১)। প্রসবের তৃতীয় দিনে প্রস্থতিকে পাচন ও পথ্য দেওয়] 

হইত। ছয় দিনে জাগরণ যী পূজা, সাঁত দিনে সপ্ত খধির অর্চন।, 

আট দিনে আটকলাই, নয় দিনে নও! ; ২১ দিনে যঠঠী পুজা হইত। 

সেকালেও শিশুর ঘুম পাড়ান গান ছিল। পঞ্চম বর্ষে শুভক্ষণে 

হাতে খড়ি দিয়া কখগ আঠার ফলা পড়ান হইত | অনেক বিভশালী 

0১০) সকল দোষহীন, বিচার কারল দিন, প্রথমে গর্ভের সঞ্চার, ূ 

সোঙরি পুরহর দম্পি ঘুড়ি কর? মিহিরে দিল অর্থয দান। 

নিদয়ার সাধহেতু, ঘরে ঘরে ধর্মকেতু, চাহিয়। আনিল আয়োজন, 

'গণক আনিয়। নাম থুইল কালকেতু' 

পঞ্চম বরষে কৈল শ্রবণ বেধণ' 

ত্রয়োদশী রবিবার নক্ষত্র রেবতী, 

বিবাহে সঞ্জয় কেতু দিল অন্মতি' ইত্যাদি । 

(৯১) কাড়িয়া চালের খড় জ্বালিল আউড়ি | 

দ্বারে স্থাপিল বষ্ি স্থাপিল গোমুড়ি । 

ছয়ারে বাধিল জাল বেত্র উপানৎ 

“ছলাছলি দিয়! কৈল নাড়ীর ছেদন, 

তিন দিনে কৈল তার তার স্থণধ্য পাচন? 

“য় দিনে কৈল বষ্ঠি পূজা জাগরণ' 

সপ্তম দিনে সপ্ত খষি করিণ- অঙ্চনা 

আট দিনে অষ্ট কলাই করিল লহন। 

নয় দমে নও] করে হনের হরিষে. : ইত্যাদি (কক, ত) .. 
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সংশুদ্রের সম্তানেরাও সংস্কৃত শিখিত; কেহ কেহ বৈদ্তক জ্যোতিষ পর্য্য্ত 

পড়িত, একথা শ্রীমন্তের (শ্রাপতিব ) শিক্ষার ব্যবস্থায় প্রমাণিত হয়। 

বিবাহে একালের গ্রাম্য সমাজের মত তৈল হরিদ্রা, অধিবাস, পরে 

গৌর্য)াঁদি যোড়শ মাতৃকার ও দেবসেনা ( বণ্ঠী) পুজ1 পৃর্বক শ্বতের 
বন্ধারা দেওয়া সবই ছিল; বেশীর ভাগ কনের মায়ের বর বশ করিবার 

জন্ত উপহুক্ত ওধধ করার কথা আছে (৯২)। নিমশ্রেণীর লোকের বিবাঁহেও 

অধিবাসাদি সমস্ত হইত 7 পার পক্ষকে সময়ে সময়ে পণ লাগিত। ব্যাধ 

কালকেতুর বিবাহে “পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহন?; ইহা এবং কন্তা 

নিরক্ষণী দিতে হইত। এক্ষেত্রে ফুল্লরার পিতা ব্রাঙ্ণকে ঘটকালী 

স্বরূপে বারপণ, এবং পাত্রপক্ষকে 'পাচ গণ্ড গুয়! দিব গুড় তিন 

সের। ইহা দিলে আর কিছুনা! করিবে ফের” বলিয়৷ নিষ্কৃতি পাইয়া- 

হিল। এরূপ বিবাহেও “বাউড়ি ফোগায় দোপা” এবং চেম5! দগড় কাট! 

বাজন! ছিল। ধনী বণিক ধনপতি খুল্পনার বিবাহ সময়ে ঘটক, কুলীন- 

পণ্ডিত এবং পুরোহিত সঙ্গে যে অধিবাস সজ্জা পাঠাইলেন, তাহ 

দোখবার যোগ্য । 

আগু পাছু সারি সারি, সচ্জ! লয়ে যায় ভারা, 

গায়নে মঙ্গল গায় গাত। 

শৈল সিন্দুর পান গুয়া, বাট! ভরি গন্ধ চুয়া 
আম দাড়িম্ব পাঁচ কাট, 

পাটে করি নিল থই, ঘড়া ভরি ঘ্বত দই 
সজায়! স্ুরঙ্গ মীন বাট!। 

(১২) খুল্পনার বিবাহ-_-( কবিকঙ্কণ চণ্ী) ইহাতে দুর্গাপূজার কাটা যহিষের 

নাকের দড়ি বরকে কনের নাক বেঁধা পশু করে। এলো চুলে অর্ধ রাজ্জে তোল। 

গাছ বিশেষ, সাপের আটুলি, মঙ্গলবারে রুইনাছের পিত্ত প্রভৃতিও চাই। 
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ক্ষীর পুলি গঙ্গাজল, কান্দি বাধা নারিকেল 

চিনির পুরিয়! নিল গাছ। 

চাল দালি রাশি রাশি যোড়ে যোড়ে নিল খাশী 

সাজুরিয়৷ ভারে নিল নাছ। 
সর্বন্ধ পৌঁটলি হার! : বাদ্ধি দিল কোল সর! 

সুতা দ্রিল নাটাই সহিত। 

সুরঙ্গ পাটের শাড়ী বিচিত্র রঙ্গের কড়ি 

বাঁজমালা সুবর্ণ জড়িত। 

চিনি টাপা মর্তমান, করি লয় দিতে দান 

হরিদ্বা রঞ্জিত বসন। 

গোঁরোচনা নিল শঙ্খ; চাঁমর চন্দন পন্ক 

ফুলমালা কজ্জল দর্পণ। 

উপরে “চান্দ। টাঙ্গান, ধুপে আমোদিত সভাস্থলে 'কপাল জুড়িয়। 

ফোটা, বসিল পণ্ডিত ঘটা, সকনাদ চামরী কন্বলে'! এই বিবাহে 

আর্ধবাসেরও ধৃমধাষ আছে, “দ্বিজগণ করে বেদগান” “ব্রাহ্মণ পড়গে 

বেদ” বলিয়া ছুইবার ৰেদ পাঠের উল্লেখ আছে; “পটহ মুদঙ্গ সানী, 

দগড় কাঁংসত বেণী, শঙ্খ বাজে দোখণ্ী বিল্ল,কী) খমক চমক তরী, 

জগবঝম্প বাজে তুরী, অঙ্গ তঙ্গে নাচয়ে নর্তকী” লিখিয়। কবি ধনশালী 
লোকের কন্তার বিবাহের ঘটা দেখাইতেছেন । বিবাহের সময়ে "কেহ 

গায় কেহ নাট, রায়বার পড়ে ভাট, করিবর পৃষ্ঠে বাজে দামা”। 

'ঘুড়িয়। ক্রোশেক বাট, বরধাত্র চলে ঠাট' ;-- আবার বরবাত্র ও কন্ঠা- 

যাত্রের মধ্যে গণ্ডগোল, “গালাগালি চুলোচুলী' ও হুইয়াছে ; এতাব 

পল্লীগ্রামে ৪০ বৎসর পূর্বেও দেখিয়াছি । 'বসাইল জামাতারে লোহিত 
কম্বলে' ; ভাল কম্বল মহার্ধয জিনিস ছিল। বরহত! দিয়া বরের অধর ও 
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তুই কর মাপিয়া কন্যার তার সঙ্গে বাধিয়া রাখ! হুইল, বরের গালা- 

গালি দিতে যেন মুখ নাহি চলে । কমের বেলায় কিন্ত কোন কথা নাই ! 

বড় লোকের বিবাহে “গায় নাচে রঙ্গে বিগ্ভাধরী?-_-এখনও চলে । 

শষা। তোলা কড়ি “পথশশ কাহন; সেকালে ঝড় কম নয়। পাত্র কন্তা 

বিদায়ের সময়ে “কৌতুকে যৌতুক দেয় বতেক যুবতী”-_“কেহ নেত 

কেহ শ্বেত কেহ পাট শাড়ী, কুন্ুম চন্দন ছুর্বব1 বাট! ভরি কড়ি” । কন্যা- 

কর্তা “দিলেন দক্ষিণাবর্ভ-শংখ দশভার”-_সেকালে ইহ মুল্যবান বাঁণিজা 

দ্রব্য ছিল। বন্ধুজনকে বসন কাঞ্চন ব্যবহার দেওয়া! হইল। রাঁজাকেও 

যথাযোগ্য উপহার দেওয়। হইয়াছে । 

প্রৌটা সপতী পাটশাড়ী এবং চুড়ি পরিবার জন্ঞ পাঁচ পল বর্ণ 

পাইয়া বিবাহে মত দিয়াছিল; নব বধূ বয়স্থ! হইল, সাধুসোণার 

খাঁচা আনিতে গৌড়ে গেলে দুর্বল! দাসীর কুমন্ত্রণায় সতীনকে বিষ 

নজরে দেখিল। পরামর্শের জন্ত ব্রাঙ্গণ কন্ঠ সই লীলাবতীর কাছে 

গেল! সে বলিল, এক সতীন দেখিয়া কেন বিমন! হইয়াছ ? 'আমি 

ফুলের মুখুটির মেয়ে, বাবা “মহাকুল বন্দ্যঘটা' খু জিয়া দারুণ ছয় সতীন্রে 

উপরে আমার বিবাহ দিয়াছেন; আমি শাগুড়ী ননী সকলকে 

ইষধে বাঁধিয়াছি, এই বলিয়! নান। 'ষধ করার ব্যবস্থা দিল (১৩)। 

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলায় “অধুদ্ করার যে বিশ্বাস ছিল, এখনও 

পন্লীগ্রামে তাহা একবারে তিরোহিত হয় নাই । কবি শেবে ইঙ্গিত 

(১০) এই সুদীর্ঘ ওষধের ব্যবস্থার ফর্দ যাহা প্রয়োজন হইবে, বঙ্গ বাপী- 

সংস্করণের ভুই পৃষ্ঠ! ব্যাপী বর্ণনা দেখিয়! লইবেন। শ্মশানের ক্ষীর! ও কবর 

বেছাতি হইতে আরম্ভ করিয়া, কাল গরুর গাক্স, সাপের আটুলি ইত্যাদি কত কি 

আছে তাহ। দেখিবার যোগ্য । ছিনা জোকের ও শ্বেত কাকের শোপশিত প্রভৃতি দান! 

উপকরণে ম্যাকবেখের কবিকেও নত মন্তক হইতে হয় । 



২৪৮ মধ্যযুগে বাল] । 

করিয়াছেন, “বুড়ীকে না করে গুণ মোঁহন ওষধ,--কিন্ত সেকালের 

স্্ীলোকের। এ পরামর্শ গ্রহণ করে নাই। এই সপত্বী কোন্দল ব্যাপারের 
অন্য সব বাদ দিয়! দেখ! ঘাঁয় যে সেকালের ভদ্র পরিবারে মহিলার! 

লিখিতে পড়িতে জানিতেন, বন্ধন ও অন্তাগ্ত গুহকার্ধ্যে নিপুণা ছিলেন ; 
আবার “চারি পাঁচ সখী মেলে, বাব্রিদ্িবা পাশা খেলে কথায় 

স্্রীলোকের মধ্যে পাশা খেলার বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। শেষে 'সেই নারী 
ভাগ্যবতী, ধনবান যার পতি, বিবাহ করয়ে ছুই তিন” বলিয়া গ্রবোধ 

দিবার কথাও আছে । 

সপত্বী কোন্দলের মধ্য দিয়া স্বামীর প্রতি সে কালের বঙ্গাঙ্গনার 

এঁকাস্তিক অনুরাগ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ুর্ধরিদ্র ব্যাধ বনিতা ফুল্লর। 

বিষয় ভ্রম করিয়া ভাঁবিল, পতি *কাহার ষোড়শী কন্তা আনিয়াছে 

ঘরে” ; ছুঃখ দৈন্যের দারুণ পীড়নে হৃদয়ে যে আঘাত পায় নাই, সেই 

শেল সম আঘাত পাইয়াও সে স্বামীর সহিত যে ব্যবহার করিল তাহাই 

পদ্লী বাসী দরিদ্র গৃহস্থ পত্ীর এখনও আঘর্শ। ধনবানের বধূ খুল্পনা 

ম্ুপত্রীর চক্রে কষ্ট পাইল; প্রবাসী পতি তাহাকে হীন কর্মে নিয়োগ 

করিবার অন্ুমতি- পত্র পাঠাইয়াছেন, ইহ। কতক অবিশ্বাস কতক বিশ্বাস 

করিমাও নিজ অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিল, পির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইল ন1। 
বঙ্গনারীর ধর্মবিশ্বাস ও শিক্ষা নানা কুসংস্কারের মধ্য দিয়াও তাহার 

হৃদয়ের পবিত্রতা পৌষণ করিয়া আসিয়াছে । পল্লীবাসী পুরুষও এই 
বিষয়ে প্রশংসা পাইবার যোগ্য ছিল; কিন্তু নাগরিকের বেলায় একথ! 

খাটে না। ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকের নাগরিক অনেকেই যে প্রবাসে 

ধনপতি সাধুর গোৌড়ের ব্যবহার অনুকরণ করিত ( ১৪) তাহা বিশ্বাস 
শী বাল প্র ্া্-প-  রস্তপপপ  পপ সাসপ প াপ্পস ৯ পো পপ ৪ 5 পিসি তা পাপা শশা স্পা গন | ওর! পম» 

১৪) পপরস্ত্রীতে লুন্ধ হৈয়া, পাসরিলে নিজ জায়! স্থগে আছ গৌড নগরে' ! পাশা 

খেলি গোঙাও দিন,মর্যযাদা করিলে হীন, ইত্যাদি, সাধুর প্রতি স্বপ্লাদেশ | (ক; চণ্ডা), 
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করিবার কারণ কাছে । সহর বাজারে সেকালেও অনেক প্রতারক 

ছিল; সকল কালেই থাকে । কাজেই “বেণে বড় ছুষ্ট শীল, নামেতে 

মুরারী শীল”, বে পাওনাদার দেখিয়া গা ঢাক] দেয়, বা লোক ঠকাইয়া 
টাকার সোণায় চারি আনা মাত্র দিতে চাহে এবং ভাঁড়, দতের মত 

প্রতারক কায়স্থ, সে যুগেও অনেক দেখা যাইত । ছূর্বল! ত 'দাসী 
নীচ কুলোস্ভবা” তাহার মত বি সকল যুগেই থাকে; আদর্শ কবি 

চাকরাণীর নমুনা তাহাতে “দখাইয়াছেন, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি অনুসরণ 

করিয়াছেন মাত্র । বাজার চুরিই এ শ্রেণীর জীবের একমাত্র কৃতিত্ব 
নহে ; সতীনের সংসারে উপবুক্ত ব্যবহারের আলেখ্য এই চরিত্র চিব্রণে 

পম)ক্ পরিস্ধুট ] 

সেকালের নগর ও বদ্ধিকু গ্রামের মধ্যস্থলে শিব মণ্ডপ থাকিত; 

স্থানে স্থানে বিঝু$ মন্দির, পথিক দ্িগের নিমিত্ত অতিথিশাল! এবং 

অনাথ মগুপার্দি অনেক নগরের শোভা বদ্ধন করিত (১৫) । ধর্ম 

কন্মে সাধারণের মতি গতি ছিল ঠ বৈশাখ, কািক ও মাঘ মাসে স্নান 

দান, নিরামিষ আহার এবং উপবান কর! পুৃণ্যকাধ্য বলিয়! বিবেচিত 

হইত। জৈষ্ঠ মাসে চন্দন দান শুকৃতির সীমা, ছিল। “মাশিনে 

অন্বিক1 পুজা করিবে হরিষে। যোল উপচার দিয়! ছাগল মহিষে”। 

বৈশাখাদ্দি মাসে ভাগবত ও অন্তান্ত পুরাণ পাঠ হইত। ফাল্ঠণে দোল 

মঞ্চ 888 করিয়! সম্পন্ন লোকে ফুল দোল উৎসব করিত এবং হরিদ্র। 

কুসুমের পিচকারী দেওয়। হইত । মা্গলিক কাধ্যে দ্বারে 'রস্তাতর 

আরোপণ” এবং পি নাট বিয়াল্লিশ পতি রীতি ছিল। গন্ধ বণিকের৷ 
০ 

(১ ১৫ রঃ “'আওয়াসের পূর্ব দিশে, বি? চন্ত্র কলস বৈসে, সারি সারি বিফুর দেউল 

নগর চত্বর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে, অনাথ মণ্ডপ অতিথিশালা” “বাসাড়ে জনের 
তরে, দীখল মন্দির করে, প্রবাসী জনের তথি মেলা । 
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গন্ধেশ্বরীর পুজা করিত এবং আপদ বিপদে তীাহারই দোহাই দ্িত। 
পুজ। অর্চনা যে ভাবেই চলুক, এধুগের বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্-গ্রাণতা লক্ষ্য 
করিবার বিষয় । মহিষ, ছাগ, মেঝ, বাজহংস পর্য্যস্ত বলিদানের উল্লেখ 

থাকায় শক্তি পূজার ঘটা দেধা যায়। মাংসের উপর বাঙ্গালী শাক্তের বড়ই 

ভক্তি । আশ্বিনে অন্বিক৷ পুজায় “দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে? বল! 

হইয়াছে। যষ্টীপূজাতেও বলিদাঁন দেওয়ার উল্লেখ 'আছে। শিবপুপ্ধা 

ও চড়কের কথায় কোনও পু-খিতে 'জীবন অবধি পুজে মৃত্তিকা শঙ্কর 

পাওয়া যায়ঃ অগ্ঠত্র, 

চৈত্র মাসে পুজে শিব নান। উপচারে, 
ঢাক ঢোল বাছ্ধ বাজে শিবের মন্দিরে | 

জিহব। কাটে জিহবা ফোড়ে করয়ে চড়ক, 

অভিমত ফল পায় না মায় নরক । 

ইহা! পরবর্তী কালের যোজন! কিনা, নিশ্চিত বলা যায় না। 
চণ্ডিক! পুজা! ও জাগরণ এ যুগের পুর্কেই প্রবর্তিত, ইহা দেখা গিয়াছে । 
“যদি পায় চতুর্দশী, থাকে তবে উপরাসী, নিশাঁকালে করে জাগরণ”_- 

ইহাও আছে। ব্রত উপবাস বাঙ্গালীর গৃহ ধর্মের অঙ্গ । 'শতেক 
ব্রাহ্মণ নিত্য পড়ে সপ্তশতী” 7 ধনাঢ্যেরর কথায় “পুজার দক্ষিণা দিল হেম 

দশতোলা+ পাই ; তখন “কাঞ্চন মুল্য রঙ্গত খণ্ড” কি চলেন নাই? 

চণ্ীকাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধান নায়ক সমুদ্র ষাত্রী সাধু ( বণিক ), 
কিন্ত চক্রবর্তী মহাশয় রা প্রদেশে বাস করিতেন, .সঘুদ্র যাত্রী 
বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন কি না! সনোহস্থল) তবে সমুদ্র যাত্র। 

নিষেধের দলে নহেন এই যথেষ্ট । তাহার বর্ণনায় ডিঙ্গা নিশ্মীণ করিতে 
বিশ্বকর্্মার আগমদের প্রয়োজন হয়। অজয় ও ভাগীরথীর তীরে 

স্থাপিত কতকগুলি স্থানই তাহার পরিচিত; ছত্রভোগ ও হাত্যাগড় 
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হইয়] গঙ্গার মোহান। দিয়া সমুদ্র কুলে পুরী ভিন্ন অন্ত স্থানে যাওয়ার 

সন্ধান রাধিতেন ন।, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় । কবির বিশ্বকন্ম! যে প্রণালীতে 

ভিঙ্গা নিন্মাণ করিলেন, তাহা প্রণিধান যোগ্য । “কাঠাল পিয়াল শাল 

তাল (1) গান্তারী তমাল শুভ প্রভৃতি রাঁঢ "অঞ্চলের পরিচিত কাষ্ঠ 

হনুমান করাতীর দ্বার] চিরাণ হইল (অবশ্য নখ দ্বারা )। তৎপরে, 

শিলে সানায়ে বাশী পাটি ঠাচে রাশি রাশি 

নানা ফুলে বিচিত্র কলস, 

পিতা পুত্রে দোহে আটি গজালে পরায় পাটি 

গুড়ে ডিঙ্গ। দেখিতে বূপস। 

প্রথমে করিল অজ, দীর্ঘে ভিঙ্গ। শত গঙ্জ 

আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ, 

মকর আকার মাথা, গজের অন্তরে লতা 

মাণিকে করিল চক্ষুদান । 

গড়ে ভিঙ্গা সিংহমুখী,ত নাম যার গুয়। রেখি 

আর ডিস্ক] নামে রামজয়) 

গড়ে ডিঙ্গা মধুকর, মধ্যে তার ছেঘর 

পাশে গুড়। বসিতে কাগ্ডার 

ছসার বসিতে পাট, উপরে মালুম কাঠ 

পিছে গড়ে মালিক ভাগার । 

এইরূপে সে যুগের রাটী শিষ্ত্রীর প্রস্তত নদীতে চাঁলান নৌকাকে 

একটু লব্বা চৌড়া করিয়া লইয়া শাল কীঠালের “গড কেরোয়াল 
বানাইয়৷ চক্রবস্তী মহাশয় ভহাদিগকে 'ভ্রমর। গাঙ্গে' ভাসাইয়। সমুদ্রে 
লইয়া যাইবার উপযুক্ত করিয়া! তুলিয়াছেন । সিংহল “পাটনের' নাম 
মাত্র তিনি শুনিয়াছেন 3 সমুদ্র মধ্যে সর্পাদি তাড়াইতে গুড় চাঁউলী, ইসর- 



২৫২ মধ্যযুগে বাঙলা ৷ 

মূল ফেলাইবার গল্প লোকষুধে শুনিয়া থাকিবেন ; পুর্ব দক্ষিণ বঙ্গের 
বা অন্ততঃ সাতর্স। অঞ্চল বাসী হইলেও আমরা এই উচ্চ শ্রেণীর কবির 

নিকট সেকালের বাণিজ্যের অনেক কথা শুনিতাম। বাঙ্গাল মাঝি 

গণের প্রতি “বাফোই বাফোই” ইত্যাদি বিদ্রপের বূসিকতা কবির 

নিজের হইলে সমুদ্র যাত্রায় তখন তাহার পটু ছিল ইহ! জান বায়। 
সপ্তদশ শতান্ধীর প্রথম ভাগেও বাঞ্কালী বণিকের! উপকূলের বাণিজ্য 

ব্যবসায়ে প্রচুর ধন লাভ করিত ইহার অন্থান্ত প্রমাণ আছে। 
কবিকঙ্কণের প্রাচীন পু থিতে ব্রিবেণীর বর্ণনা মাত্র আছেঃ সপ্তগ্রামের 

কথ! পরে যোঙ্জিত হইয়। ছাপায় স্থান পাইয়াছে, মনে হয়। 

এ যুগের বনন ভূধণের কথ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। সাধারণের 

বেশভূষার উল্লেখে কবি বলিতেছেন, 

কাহনেক কড়ি দিল ধুতি এক খান। 

মণ্তকের পাগ দিল গায়ের পাড়, 

ব্রাহ্মণ বন্দীরে সাধু দিল খাস জোড়া । 

গরীব লোকে খুএা ধুতী ও খোসলা ( যাহা, “উড়িতে সকল অঙ্গে 

বরিষয়ে ধুলা” ) ব্যবহার করিত। তাহাদের পক্ষে “তুলি পারি পাছুরা 

শীতের নিবাঁরণ' ; অন্তত্র সম্পন্ন লোকের অন্ত তপর বসনের কথা আছে। 

«নগরে নাগর জনা, লম্বমান কানে সোণাঃ বদনে গুবাক হাতে পান। 

চন্দন চ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তর বসন পরিধান । সাধারণ 

লোকে ধোঁকড়ি বা! দোহর মোটা বস্ত্র ( বর্তমান খন্দর ) শীত নিবারণ 

করিত ; গড়া বান পরিধেয় ও গাত্রবস্ত্র উভয় কম্মেই দরিদ্রের বন্ধু ছিল। 

সম্পন্ন ব্যক্তি জুতা পরিতেন; সাধু রান্্রিতে শয়নের পূর্বে পা ধুইরা 
পাদুকা পরিয়া "বিনোদ মন্দিরে গেলেন। তীহার বিচিত্র তান্ুঃ রাঙ্গা 

ভ'বটি লাগান 'মণি মুক্তা উপনীত" আতপত্র. ছিল; সাধারণে গুয়া বা 
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তাঁল পত্রের ছত্র ব্যবহার করিত। ধনবানের শব্য! রচনা বর্ণনায় আয়াস 

ঘর স্থগন্ধি পুষ্পের দামে ও মনোহর টাপায় আমোদিত করিয়া, চন্দনে 

ভূষিত খষ্রা ও মশারি কিরূপে পাতা হইল দেখুন 7_- 

দড়ি করিয়। আটে, প্রথমে বছায় খাটে, 

তুলি মশারি শেজ ঝাপা। 

শালের দোপাটা প।ড়ে, গুয়ার সাপুড়া এড়ে 

ফুলের তবক থোপা থোপা। 

চৌদিকে ন্ুরযী বাঁধা উপরে টাঙ্গায় চাদ 
তথি পড়ে মুকু ভার ঝারা। 

পাঁটের মশারি বেড় ভূমে নামে গজ দেড় 

মাঝে মাঝে লাল পাট ডোরা। 

দ্রড়ি আট করির। এক ছুর্বলার মত অবলাই বড় লোকের খাট 

বিছাইতে পারিত। অন্যত্র “খরায় পাড়িয়া তুলি, টাঙ্গায় মশারি জালি 

আছে; অতএব ছাপ খাট ততৎকালে জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই দেখা 

যাইতেছে । মুরষা অর্থাৎ রঞ্জিত বা বন্রমণ্ডিত দড়1 বাঁধিয়া ঠাোয়া 

উঙ্গাইতে হইত । ধনাচে।র পট্ট মশারি খাট হইতে গজ দেড় নামিত; 

মশক ( এনোফেলিন্ ন৷ হউন ) সেকালেও তবে “অপ্রতিহত প্রভাবে 

বর্তমান ছিলেন ! 

স্বীয় বামস্থান ও তাহার অবস্থা বর্ণনায় কবি মুকুন্রাম যাহা 

লিখিয়াছেন, তাহ। হইতে সে যুগের 'অনেক গ্রাষের নূতন জমিদার ঝ 

ইজ্ারদারের কীর্তি কলাপ এবং প্রজার ছুঃখ দৈন্তের কথ! জানিতে 

পারি; 
সহর সলিমাবাজ যাহাতে সঙ্জন রাজ 

.. নিধসে নিয়োগী গোপীনাথ। . 



২৫৪ মধ্যযুগে বালা । 

তাহার তালুকে বসি দামিন্তাতে চাঁষ চষি 

নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥ 

ধন্য রাঁজা মানসিংহ বিষুপদে যে ব৷ ভূঙ্গ 

গৌর-বঙ্গ-উতৎকলমহীপ । 

রাজা মানসিংহের কালে* " প্রঙ্গার পাপের ফলে 

ভীহিদার মামুদ সরিপ ॥ 

উজির হইল! রায়জাদ। বেপারিরে দেয় খেদা 

ব্রা্গণ বৈষ্বের হ'ল অরি। 

কোণে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া 

নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥ 

সরকার হইলা কাল, খিল ভূমি লেখে লাল 

বিনা উপকারে খার ধুতি। 

পোদ্দার হইল যম টাক। আড়াই আন! কম 

পাই লত্য লয় দ্বিন প্রতি ॥ 

ভীহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ 

ধান্ত গোরু কেহ নাহি কেনে । 

প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী 

হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥ 

জামিন্দার প্রতীত আছে, প্রজার। পালায় পাছে 

ছয়ার চাঁপিয়৷ দেয় থানা । 

প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি 

টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥ 

* দীনেশ বাবু 'অধন্্ী রাজার কালে; পাঠ পাইয়ান্েন ; তাহাই সঙ্গত। 



কবির কথা । ২৫৫ 

সহায় শ্রীমন্ত খা চণ্ডীবাটা বার গঁ। 

যুক্তি কৈলা মুনিব খার সনে। 
দামিন্যা ছাড়িয়। যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই 

পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥ 

নূতন বনদোবস্তে প্রজার উপর জুখুন সকল নৃগেই হয়, কিন্তু বিপ্লবের 

পর তোড়ল-মলী ব্যবস্থার অপব্যবহারে মাপ জোপের উৎপাত কোন 

“কান স্থলে বেশী হইয়াছিল । দরিদ্র ব্রাঞ্গণ অন্যত্র আশ্রয় পাইয়া “পাঁচ 

আড় মাশি দিলা ধান” কথ। কৃতজ্ঞ সঙ্গ লোকের মত সানন্দে উল্লেখ 

করিয়াছেন । কৃষি-জীবি লোক শভখন প্রায়ই দরিদ্র ছিল; উদরান 

দলেই যথেষ্ট মনে করিত । 

কলুবকের অবস্থ। সম্বন্ধে কাব্য বণিত বুলান মণ্ডলের গল্প বিবেচ্য । 

কলিঙগদেশ জলপ্লাবনে ডুবিলে; 

বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই, 

হাজিল বিলের শশ্ত তারে না ভরাই । 

মসিল করিবে রাজা দিয় হাতে দড়ি, 

প্রথম মাসেতে চাহি এক তেহাই কড়ি। 

এই হইল তথনকার কোন কোন ছর্দীস্ত জমিদারের ( ছূর্ভাগ্য বশতঃ 

একালেরও অনেকের) ব্যবস্থা । তাই কবি তাহার আদর্শ ভূম্বামীর 

মুখে বলাইয়।ছেন, 

আমার নগরে বৈস, বত তুমি চাপ চৰ 
তিন সন রহি দহ কর। 

* হাল পিছে এক তস্কা কারো না করিহ শঙ্কা, 

.পাট্টায় নিশান মোর ধর । . 
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নাহি দিব দাবড়ি, রয়ে বসে দ্বিহ কড়ি 

ডিহিদার নাহি দিব দেশে। 

সেলামী বাশ গাড়ি, নানা বাবে বত কড়ি 

ন। লইব গুজরাট বাসে। 

পার্বণী পঞ্চক যত, গুয়া লোণ সান৷ ভাত 

ধান কাঁটি কলম কম্ুরে। 

বত বেচ ভাল ধান তাঁর ন! লইব দন 

অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে । 

ক্কায়স্থ ভাড়, দত্ত এই উপলক্ষে নিঙ্জের কুলশীল এবং বৃহৎ পোষ্যবর্সের 

তাঁলিকা দিয়! 'ধান্ত বলদ দিবে খুড়া, দিবে হে বিছন পুরা এ কথ! 

নিজের পক্ষে বলিয়া সাধারণ প্রঞ্জার বিষয়ে কি পরামর্শ দিয়াছে 

শুনিবেন? প্রথম কথা, (এখনও ভদ্র উপাধিধারী গ্রাম্য লোকের 

এই মত ) 'নফরের হাতে খাণ্ডা, দেওয়া অর্থাৎ ছোট লোককে বাড়ান 

তাল নয়; জমি মাপিয়া বলদ ধাঁন কজ্জ দিয়া বসাও, কিন্তু 'যখন 
পাঁকিবে খন্দ, পাতিবে বিষম দন্ব, দরিদ্রের দানে দিবে নাগা” এই হইল 
জমিদারের সুব্যবস্থা | 

চক্রবন্তা মহাশয় স্বয়ং “দামুন্তায় চাস চধষি? লিখিয়৷ দেখাইয়াছেন, 
সে যুগের ব্রা্গণদ্বিগেরও অনেকে ক্ুষিকর্ম দ্বারা পরিবার পোষণ 
করিতেন ; অবশ্ত হলবাহী মজুর থাকিত। ক্ষিই বহুকাল যাবৎ 

বাঙ্গালী গৃহস্থের উপজীব্য £ কৃষিলন দ্রব্য স্থলভ, এজন্য উদ্রান্ন সংস্থান 

সহজে হইত । আরাম বিরাম সাধারণ লোকের সহজ লভ্য ছিল না।. 

এ যুগের পরবর্তী ছুই শত বর্ষ ধরিয়। সমাজ যে এই ভাবের ছিল, অন্ত 

চক্রবর্তীর *শিবারণ' তাহা .সপ্রমাণ করে। তিনি চাসের ব্যাপারে 
্বয়ং শিবকে আসরে নামাইয়! ভীম্ মুনিসের দ্বারা ভাল করি আবাদ 



সেকালের সমাজ । ২৫৭ 

জমাইয়াছেন । তাহার বণিত জমির কোণ সেচিয়! ম।ছ ধরার ভগবতী 
রূপা বাঞ্গিনী রাঁঢ়ে এখনও গ্রামে গ্রামে দৃষ্ট হয়, এবং কত রদ্রাবতার 
চাঁসা সেই বাগ্দিনীর পশ্চাতে ধাবিত হয় তাহা রাঢ় বাসী আমাদের 

অজ্ঞাত নাই। সে ধুগের অন্ত কথা বথাস্থানে বলা বাইবে । 

যখন দেশবাসী প্রায়ই দরিদ্র, তন কড়ি দ্বারা কেন! বেচা হইত 

বলাই বাহুল্য । কড়ির ব্যবহাব পল্লী অঞ্চলে ৪০ বৎসর পুর্বেও দেখা 

গিয়াছে । পল্লীবাসী প্রধান্তঃ নিঙ্জ দ্রবোর বিনিময়ে অন্য প্রয়োজনীয় 

জিনিস লইত। এই ভাব কবিকক্কণ সাধুর বাণিজ্য ব্যাপারের চেষ্টায় 
প্রকাঁশ করিয়াছেন ; সাধু “বদল আশে নান! ধন নাঁয়ে দিল ভন” ; 

আবার “কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব” হইতে আরম্ভ কবিয়! বে বদল 

বাপারের অবতারণ। করা হইয়াছে তাহা ছেলে ভলান ছড়া হইতে পারে, 

বৈদেশিক বাণিজ্য নহে। কড়ির সাহাম্যে বাজার করা বহুকাল 

চলিয়া আসিয়াছে । হর্ববলাঁর বাজার করায় পঞ্চাশ কাহন কড়ি ও 

দশজন ভারী নিয়োগ করিয়! কবি আদর্শ ধনাঢ্য লোকের হাটের ফ্দ 

দিয়াছেন। এক বুড়িতে পাক] আমর ; “মুল্য দয়া পণ দশ। কিনিল 

জিয়ন্ত শশ* ; আট কাহনে খাশী, এই গুলিতে মাত্র দাম লেণ। আছে। 

স্টের হিসাবের মধ্যে বাঁজার চুরী বাদ দিয়! দ্রব্যের যুল্য কতকটা 
বুঝ! যায় । পঞ্চাশ কাহণ দিয়! দরকার হইলে *তঙ্কা হই লয়ো অন্ত 

বণিকের বাড়ী নির্দেশ থাকায় হাটে তঙ্কা (টাক) ভাঙ্গাইয়! 

কড়ি মিলিত বুঝ মাপ, পয়সা চলে নাই। তখনকার একপণ কড়ি পরবর্তী 
এক পয়স! ধরিলেই ঠিক হইবে ; বুড়ি অর্থাৎ পাচ গণ্ডায় পয়স1 হিসাব 
শিখিবার নিমিত্ত; বাল্যকাঁলে আমর! পয়সায় এক পণ পাইয়াছি। 

পঞ্চাশ তণ্কার বাঞ্জার হইলে তন্কা ছুই অন্তত্র লইবে, এ কথ! 
সাজে না। | 

১৭ 



২৫৮ মধ্যযুগে বাঙ্গল! | 

হাঁচি জেঠীর বাধা সেকালেও পড়িত। /আরও যে বাধার বিষয় কৰি 
উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার একটি ঘটিলেই রক্ষা থাকিত না । 

ঘর ছৈতে বাহিরেতে লাগিল উচোটা। 

নেতের আঁচলে লাগে সিয়াকুল কাটা। 

যাত্রার সময়ে ভোম চিল উড়ে মাঁথে। 

কাঠুরিয়া কাঠ ভার লয়ে যায় পথে 
শুকান ডালেতে বসি কোকিল কাড়ে রাউ। 

বোগিনী মঙ্গয়ে ভিক্ষা অদ্ধখান লাউ। 

কমঠ লইয়া পথে ধীবর চলি যায়। 

তৈল লবে তৈল লবে তেলিরা বেড়ায় । 

বাম দিকে ভূজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী। ইত্যাদি 

বর্তমান ছাঁপা কৃত্ভিবাপীর 'বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে” উক্তি 

অবশ্থ প্রাচীন । নান! বাধ! বাঙ্গালীর স্কন্ধে বনুদিন ভর করিয়াছে। 

খেলার কথায় ভেড়া ও পাবাব তলইয়া লড়াই, জুয়া, পাশ! প্রবীণের মধ্যে 

দেখা যাঁয়। «থেলে কড়ি চিক] কোঁড় ভেট!+--ছেলেদের ৷ “পাতি থেলে 

বাঘচালি'--এখনকার বাঘবন্দী। বিপঞ্চিক থেলেন সটক1” পাশার 

পাশাপাশি বলা হইলেও বোধগম্য নহে । ব্যায়াম থেলার মধ্যে পাইকের 

'খাণ্ডা, ফলা, বিজুলী' লইয় ক্রীড়া এবং রায়বাশ খেলার উল্লেখ আছে। 

তুলিয়া আখড়া ঘরে, মল্ল যুদ্ধ কেহ করে, 

মাল বিস্ভা গুলী চাপ গারী। 

লইয়া দাগ। ঝাড়া, কেহ করে তোল! পাড় 

পশ্ডতবধে কেহ বা শিকারী । 

যুদ্ধ ও বীরকর্ণে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথ! অন্তত্র বলা যাইবে। 



ঘাদশ অধ্যায় 

মেকালের আহার। 

সেকালের বাঙ্গালীর আহার কেমন ছিল, জানিবাঁর জন্ত অনেকের; 

বিশেষতঃ আমাদের ব্রাঙ্গণবর্গের, কৌতুহল উদ্দীপিত হওয়া স্বাভাবিক। 
এখনও, এই অন্বলের একচ্ছত্র অধিকারের দিনেও ভোজের উপর দশ 

গোও্া সন্দেশ অক্লেশে উঠিয়! যাওয়ার ব্যাপার পল্লী অঞ্চলে বিরল নহে। 

নবাবী আমলে বড়িশা-বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী জমিদার রাজস্ব বাকীর 
দায়ে বন্দীভূত হইয়া গোটা একটা খাসী রাধিরা একাকী নিঃশেষ করান 

খাজান| বাকী রেহাই পাইয়াছিলেন। এক বক্স আলী মিঞা পাকা 

৮ সের পোলাও কালিয়। শ্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করায় তাহার তৈল চিত্র প্রস্তত 

হইয়াছিল।--উহা! এখনও নিঞ্জামৎ প্রানাদে সমত্রে রক্ষিত। মুন্কে 
রঘু প্রভৃতির নাম এখনও অনেকের স্থবৃতিপটে বিরাজমান । অগিচ, 

'মাহারের বর্ণনা আমার মত উদরাময়গ্রস্থ ব্যক্তিরও অতৃণ্ডিকর 

হইবে ন।। 

কৃততিবাসী রামায়ণের 'জনক ভূপতি' কন্তার বিবাহে যে নকল 
আহার্ধ) সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার ফর্দ নিয়ে দেওয়া! গেল $-- 

দ্বৃত হুদ্ধে জনক করিল! সরোবর 
স্থানে স্থানে ভাগ্ডার করিল] মনোহর। 

রাশি রাশি তুল মিষ্টান কাড়ি কাড়ি, 

স্থানে স্থানে রাখে রাজ! লক্ষ লক্ষ হাড়ি । 



২৬০ মধ্যযুগে বাজলা । 

অন্তক্রে, ভারে তারে দধি ছুগ্ধ ভারে ভারে কলা, 

ভারে ভারে ক্ষীর দ্বত শর্করা উজলা । 

সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ, 

অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ । 

( আদ্িকাও ) 

এ স্থলে বিবাহের পরে বরের ভোঁজনের কথ। আছে, বিশেষ 

বর্ণনা নাই । “দধি ছুদ্ধ দিলা রাঁজা ভোজনাবশেষেঃ এই নির্দেশে 

সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রধান লোভনীয় গব্যের উল্লেখ মাত্র আছে। 

কিন্তু __ 

রাঁজবাণী গিয়া পরে করিল! রন্ধন । 

কন্তা বর দুইজনে করিল ভোজন ॥ 

এই উক্জিতে স্বয়ং রন্ধনের কথায় সেকালের প্রথা সুচিত হইতেছে । 

আহারের অন্ত উল্লেখ কৃত্তিবাঁসী রামায়ণে বড় পাঁওয়। যায় না; লক্ষ্মণ 

ভোজন ইহার বিষয় নহে। কুম্তকর্ণের কলসী কলসী মগ্ধপাঁন এবং পর্ব্ত- 

প্রমাণ রাশি রাশি মাংস ভক্ষণেও আমাদের কোন লাভ নাই । হইথানি 

প্রাচীন মনস৷ মঙ্গলের পুস্তক হইতে চাদ সাগরের গৃহে কিরূপ 

রন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাঁহার নমুন। দেওয়। যাইতেছে £- 

পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ ভাগে রচিত মনসা মঙ্গল কাব্যে বিজয়গুপ্ত 

বলিতেছেন' £-- | 

স্নান করিল গিয়া বণিক-লুন্বরী। 

 ব্বদ্ধন করিতে যাঁয় অতি তাড়াতাড়ি ॥ 

রাজের ঠাকুর টাদ ড্রব্যে ছুঃখ নাই। 

সানাবিধ-ভ্রব্য' আনি থুইল ঠাঞ্ি-ঠাঞ্রিঃ ॥ 



সেকালের আহার ২৬৬. 

পাতাল সুন্দরের কাঠ্ঠ শুক্ন! তেতুলী । 

টিতলের হাড়ি দিয়া হেটে আগ্রি জালি ॥ 

অগ্শি প্রদক্ষিণ করি মাগে বরদান । 

মুখর যেল রন্ধন করি অন্বত-সমান ॥ 

অগ্নি প্রদক্ষিণ করি চাপাইল রন্ধন । 

ভান দ্িকে ভাত চড়ায় বামেতে ব্যঞজন ॥ 

অনেক দিন পরে পান্ধে মনের হরিষ। 

বোল ব্যঞ্ন রাঞ্জিল নিরামিষ ॥ 

প্রথমে পুজিল আগ্ন দির! ঘ্বত ধৃপ। 

নারিকেল-কোরা দিয়া রান্ধষে মশুবীর স্ছপ ॥ 

পাটায় ছেচিয় লয় পোল্তাঁর পাতা । 

বেগুন দিয়। রান্ধে ধনিয়া পোল্তা ॥ 

জ্বর পিত্ত আর্দি নাশ করার কারণ। 

কাঁচকল। দিয়! রান্ধে স্থগন্ধ পাঁচন ॥ 

যমানা পুরিয়। ঘ্বতে করিল ঘন পাক । 

সাজ ঘ্বত দিন! রান্ধে গিমা তিত শাক ॥ 

কোমল বাখুয়া শাক করিয়া কেচা কেচা । 

লাড়িয়া চাড়িয়। রান্ধে দিয়া আদা ছেচা ॥ 

নারিকেল দিয়া ব্ান্ধষে কুমারের শাক । 

সাজ। কটু তৈলে রাক্ষে কুমারের চাক ॥ 

বেতাঁক বেগুন কাটি থুইল বাটি বাটি ॥ 

বিঙ্গ। পোলা কড়ি ভাজে আর কাটল আটি ॥ 
বান্ধিছে রান্ধনী, না দেয় গা! মোড়া । 

সাঁজ কটু তৈল দিয়! বান্ধে বেগুন পোড়া ॥ 



স্৬, মধ্যযুগে বাঙলা ॥ 

বাটি বাটি ভরিয়! ব্যঞ্জন থুইল ঠাঁঞ্চি ঠাঁঞ্ি। 

কলার খোড় রান্ষিতে বাটিয়। দিল রাই ॥ 

অত্যন্ত ধবল বেন সাজ দুগ্ধের দে। 

সরিবা-বাটা দিয়। রান্ধে পানী কচুর চে ॥ 

রন্ধন করিতে লাগে বড় পরিপাটী। 

মরিচের ঝাল দিয়! রাঁদ্ধে বটবটী ॥ 
মুগের ঝোল রান্দে আর মাব-কলায়ের বড়ী। 

হুপ্ধ-লাউ রান্ধে আর নারিকেল-কুমারী ॥ 

শুক্তা পাতা দিয়! বান্ধে কলাইয়ের ভাল । 

পাকা কল! লেবু রসে বাহ্থিল অন্বল ॥ 

রাক্ষি নিরামিষ বাঞ্জন হলো হরঘিত ॥ 

মত্ম্তের ব্যঞ্জন রান্ধে হয়ে সচকিত ॥ 

মত্স্ত মাংস কুটিয়৷ থুইল ভাগ ভাগ । 

রোহিত মন্ত্ত দিয় রান্ধে কলতাব আগ ॥ 

মাগুর মত্ত দিক! রান্ষে গিম। গাচ গাচ। 

সাজ কটু তৈলে রান্ধে খরস্থল নাছ ॥ 

ভিতরে মরিচ-গু ড1 বাহিরে জড়ায় হুতা ৷ 

€ততলে পাক করি রান্ধে চি ডির মাথা ॥ 

ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল। 

| €ক-মত্স্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল ॥ 

ডুম ডুম করিয়া! ভোঁচয়! দিল চৈ। 

ছাল খসাইয়। রান্ধে বাইন-মৎস্তের ৫ক ॥ 

ব্রন্ধনের কাজ থাকুক, ভোজনের কথা । 

বারমাসি বেগুনেতে শৌল-মত্ন্তের মাথা । 



সেকালের আহার ২৬৩ 

দুই তিন আনাল করিয়া ভাগ ভাগ। 

থোর দিয়া ইচার মুণ্ড, মূল! দিয়! শাক ॥ 

জিরা মরিচ রান্ধনী বাটিয়া করে মিল। 

মসলা বাটিতে হাতে তুল্য। নিল শিল ॥ 
মাংসেতে দিবার জন্ত তাজে নারিকেল । 

ছাল খসাইস্সরা রান্ধে বুড়া খাসীর তেল ॥ 

ছাগ মাংস কলার মুলে অতি অন্পাম। 

ডুম ডুম করি রান্ধে গাড়রের চাম ॥ 
একে একে যত ব্যঞ্চন রান্ধিল সকল। 

শৌল-মত্্য দিয়া রান্ধে আমের অন্বল ॥ 
মিষ্টান অনেক রান্ধে নানাবিধ রস। 

ছুই তিন প্রকারের পিষটক পায়স ॥ 

তগ্ধে পিঠা ভাল মত রান্ধে ততক্ষণ । 

রন্ধন করিয়া হেল হরযিত মন ॥ 

১৫৭৫ খুষ্টাব্দে মনসামঙ্গল কাব্য স্বিঙ্গ বংশীব্ধন বলিতেছেন ₹-_ 

চান্দর আদেশ জানি চলিল সোনাই বাণী 
করিবারে রন্ধন সত্বর। | 

যাবে অতি দূর দেশে কত দিনে ফিরি আসে 
ন। জানি ঘরেত সদাঁগর ॥ 

ধাট ঘিলা দিয়! স্নান করি বস্তা পরিধান 
রাধিবারে যায় সুবদনী। 

বণিক্য ছ-কুড়ি ঘর জ্ঞাতি গোত্র সহোদর 

ভোজন করিব হেন জানি ॥ 



২৬১ মধ্যযুগে বাঙ্গল। । 

কালী কাঙ্জলী বালী তেড়ার ভণ্ী মেখলী 

দুর্বলী যে লেঙ্গার ভগিনী । 

পঞ্চজন দাসী ধায় কেহ সঙ্জ জোগায়, 
কেহ হস্তে চালায় বিজনী ॥ 

০কেহ নত্ত্য মাংস কাটে, কেহ বা হরিদ্রা বাটে, 

কেহ ব্যঞ্জনের সজ্জ করে । 

ছুদ্ধ আবর্তন করি কেহ রাখে সারি সারি 

গুড় চিনি নান। উপহারে । 

এক মুখে দেয় আবাল, নব মুখে অলে ভাল, 

বসাইল নগোট। পাতিলী। 

নব ব্যগ্রনের তরে বসাইলা একেবারে, 

সম্ভারিল তৈল স্বত ডালি ॥ 

প্রথমে নালিতা শাঁকে রান্কিলেক তৈল পাকে 

" কচ্-শাকে নারিকেল কাটি। 

সাঞ.চা-শাক স্বতে ভাজে আদ! দিয় তার মাঝে 

মাটা-শাক জিরা লঙ্গ বাটি ॥ 

পাঁলই শাক বসায়য ভাজে তারে স্বত দিয়া 

পরে দিল মরচ লবঙ্গ । 

নাড়িতে বিজ্জল ছুটে থর জ্বালে ধৃ'য়া উঠে, 
ঘামে সোণার বিরস ব্দন ॥ 

স্বুতে ভাজে নিমপাত উদ্দেসা উরসী তাত, 

বেত-আবগে থউব্রের ছই। 

বাগুন তরই বিঙ্গ। ভাজে হুপ্ধরাক্ম ডাঙগা।।, 

কাচা কল! ভাজে হধ কই ॥ 



সেকালের আহার ২৬৫ 

লাভ ফুম্ড়া চাঁকি হরিদ্রা পিঠালী মাথি 
বসবাস জির! লঙ্গ বাটি। 

কাঠালের বীজগুলি ভাজিলেক স্বতে তুলি 
শিশ্ব উড়শী-দাল বাটি ॥ 

এক একে নিরামিষ রাঁন্কষিল ব্যঞ্জন ত্রিশ, 

শুক্ত রাঁন্ধে আর ভ্ডালি নানা । 

অম রান্ধে পাক। কল। আদা লেম্ছু পেরা মুল! 

দ্ধজ বংশীদাাসের রচনা ॥ 

নিরামিজ রান্ধে সব ঘ্বতে সম্ভারিয়া । 

মত্ন্তেবু ব্যঞ্জন রান্ষে তৈল-পাক দিয়! ॥ 

বড় বড় কই মত্ন্য, ঘন ঘন আজি । 

জির! লঙ্গ মাধিয়৷ তুলিল তৈলে ভাজি ॥ 

কাতলের কোল ভাজে, মাগুরের চাকি। 

চিতলের কোল ভাঙ্জে রসবাল মাথি ॥ 

ইলিশ তলিত করে, বাঁচ। ও ভাঙগনা । 

শউলের খণ্ড ভাজে আর শউল-পোনা ॥ 

বড় বড় ইচ মত্শ্তা করিল তলিত। 

বিঠ1 পুঠা ভাজিলেক তৈলের সহিত ॥ 

বেত-আগ পলিয়া চুচু রা মতন দিয়া । 

শুঁকত ব্যঞ্রন রান্ধে আদা বাটিয়। ॥ 

পাব্তা মত্গ্ত দিয়। রান্ধে নালিতার ঝোল। 

পুরাণ কুমড়া দিয়া রোহিতের কোল ॥ 

কিঞ্চিৎ নলিতা-পন্র, তার মধ্যে আদ! । 

লাউ দির! ঘণ্ট রান্ধে রোহিতের গাদ! ॥ 



২৬৬ মধ্যযুগে বাঙগলা ৷ 

বাগুন দ্বিখগ্ করি তাতে লাউ যোগ । 

মাগুর মত্ভ্য সহ রান্ধে কোঞ্র-ভোগ ॥ 

নবীন কুম্ড়া দিয়া কই মত্ম্ত সনে। 
পিপল বাটিয়া ঝোল রান্ধিল বন্ধানে ॥ 

লাফ বাগুন দীর্ঘে করি চারি খণ্ড । 

চৈ বাটিয়া বান্ধে ত্রোহিতের আও ॥ 

মাষ-দাল দিয়া রান্দে রোহিতের মাথ।। 

হিজের সম্ভারে ভাতে দিল তেজপাতা ॥ 

জরা লঙ্গ বাটি দিল মরিচের রলে। 

ভূবন মোহিত কল ব্যঞপ্রনের বাসে ॥ 

আদা জামরের রসে কই মত্ম্য ভাল । 

পোনা মত্গ্য দিয় ঝুকে করগ্র অহ্থল। 

তিল চালিত বান্ধে স্থখাস্ভ কেবল ॥ 

পাকা তেঁতুলে রান্ধে রোহিতের পেটি। 

বদরীর অঅ তান্ধে শোল মত্ত্য কাটি ॥ 

সকল ব্যঞ্জন রান্ধে আপনার মনে । 

বদরীর অভ্র রান্ষি ঠেকঠইল ফেনে ॥ 

হেটে তার ব্যঞজন, উপরে ভাসে ফেনা । 

নাড়িতে নাড়িতে নড়ে ছুকানের সোন।। 

পাকা মৌ আলু পিয়! ঘ্বত পাক করি । 

তাতে কৈল দধি শও চিনিয়ে সম্তারি ॥ 

দারচিনি বাটি দিল আর তেজ্ছাল। 

পিঠালী বাটিয়া তাত মরিচ নিশাল ॥ 



সেকালের আহার ২৬৭ 

আদা জামিরের রস সৈক্ধব লবণে। 

রাদ্ধিলেক “মনোহর” নাম ব্যঞ্রনে ॥ 

প্রবন্ধে বান্ধে ব্যঞজন নাম মনোহর । 

খাইতে সুন্বাদ অতি দেখিতে সুন্দর ॥ 

মত্ন্তের বাঞ্জন রান্ধি করি অবশেষ । 

মাংসের ব্যগ্তন তবে ব্রান্ধয়ে বিশেব ॥ 

কাউঠার রান্ধে মাংস তৈল ডিন্ব দিয়া । 

তপিত করিস! তুলে স্বতৈত ছাকিয় ॥ 
কৈতরের বাচ্ছ। ভাজে, কাউঠার ভাতা । 

ভাজিছে খাসীব্র তৈলে দিয়া তেজপাতা ॥ 

ধনির। সলুপা বাটি দারচিনি যত। 

মুগ মাংস স্বত দিয়া ভার্জিলেক কত ॥ 

রান্ষিছে পাঠার মাংস দিয়া খর ঝ!ল। 

পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ মিশাল ॥ 

কত মত ব্যনতরন সে নাহি লেখ জোখা। 

পরমান্র পিষটক দে রান্ষিছে সনক। ॥ 

গ্বত পোয়া চন্দ্রকাইট আর ছুগ্ধপুলি | 

আইল বড়া ভাজিলেক ত্বতের মিশালি ॥ 

জাতি পুলি শ্গার পুলি চিতলোটী আর। 

মনোহর ব্রান্ষধিলেক 'অনেক প্রকার ॥ 

অন্ন ব্যঞ্জন রান্ষি করিল প্রচুর । 

ফলানরের ড্রব্য কল মুগের অসুর ॥ 

আদ! চাঁকী চাকী আর ভুনা কলাই। 

স্বতির ছুভাজা চিড়া শর্কর! মিশাই ॥ 



২৬৮ মধ্যযুগে বাল] । 

স্থগন্ধী শালির চিড়া গন্ধে আমোদিত। 

খণ্ড খণ্ড নারিকেল তাহাতে মিশ্রিত ॥ 

উত্তম ক্ষীরসা দিয়। গঙ্গাজলী লাড়, 

ইক্ষুরস রাখিলেক ভরি লোটা গাড় ॥ 

এই মত ভক্ষ্য দ্রব্য করিল বিস্তর । 

তেড়া আসি জানাইল চান্দর গোচর ॥ 

উল্লিখিত দুইটি বর্ণন। নুদার্ঘ হইলেও উপভোগ্য । এই বিস্তৃত 1 

হইতে সেকালের নান! প্রকার থাছ্ধের তালিক। পাওয়া যাইতেছে । এক 

সনক। এত গুলি ন! রাধিলেও সেকালের অনেক সনক। মিলিয়! নান! 

ক্ষেত্রে যে সব পরিপাটা খাছ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, তাহার সুন্দর নিদর্শন 

পাওয়া গেল । পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের রন্ধনের ও খাস্ছের পার্থক্য ও ইহা! 

হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝা যাইবে । 

অতঃপর বৈষব সমাজের নিরামিষ আহারের কথা বল! হইবে। 

চৈতন্ত-ভাগবত রচয়িত। বুণ্দাবন দাস গরীবের ছেলে এবং সরল প্রকৃতির 

তক্ত লোক । তিনি "গর শাক ব্যঞ্তনেঃ গৌরচন্দ্রের তৃপ্তির কথায় শাকের 

ভাগ্য বর্ণন করিয়াছেন ; ' পটল, বাঁস্তক, সাল, হেলেঞ্চাঁয় কষ্ণভক্তি 

মিলিবার কথা বলেন । এখনও অধিক শাক ভক্ষণে শ্ত্রই কষ্ঃপ্রাপ্তির 

সম্তাবন। আছে বটে ! বুন্দাবন দাস ঠাকুর শচীমাতার অদ্বৈত ভবনে 

রন্ধনের বর্ণনায় বলিতেছেন £-_ 

কতেক প্রকারে আই করিল! রন্ধন । 

নাম নাহি জানি হেন রান্থিল! ব্যঞ্জন। 

বিংশত প্রকার শাক বাঞ্ষিয়! প্রত্যেকে । 

( চৈঃ ভাঃ অস্ত্য ) 



সেকালের আহার ২৬৯ 

শ্রীশাকের প্রতি গৌরাঙ্গ প্রভুর অনুরাগ ঘতই থাঁকুক, দাঁস ঠাকুরের 
যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তাহ বুঝিতে কষ্ট হয় না। অন্যত্র টোটার 

শাক তুলিবার এবং ত্বেতুল পাত] বাঁটিয়া অন্বল করার কথাও আছে । 

চৈতন্ত ভাঁগবতে “দিব্য অন্ন ত্বৃত দুপ্ধ পাস সকল'ও আছে । প্রীক্ষেত্রে 

অদ্বৈত প্রভুর! ন্বীপুরুষে মিলিয়৷ দশ প্রকার শাক রন্ধন করিয়া! এবং 
গ্বৃত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টুক 

নানাবিধ শর্করা সন্দেশ কদলক” 

দিয়! মহাপ্রভুর তৃণ্জি সাধন করিয়াছিলেন ইহাঁও দেখা যায় । 

অদ্বৈত ভবনে মহোৎ্সবের কথায় বৃন্দাবন দাস “ঘর ছুই চারি তগ্ডুল 
“পর্বত প্রমাণ কাঠ, ঘর পাঁচেক ঘট ও বন্ধনের স্থালী”, “ঘর ছুই চারি 

খুদেগর বিষ়লা” সংগ্রহের কথ! বলিয়া! লিখিতেছেন £-- 

“ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক, 

সহত্ম সহস্স কান্দি দেখে কদলক। 

ন। জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান, 

সী খাঁ সঃ ঙ 

পটোল বার্ভীকু খোড় আলু শাক মান, 

কত ঘর ভরিয়াছে নাহিক প্রমাণ । 

সহজ সহত্ম ঘট দেখে দধি হুপ্ধ, 

ক্ষীর ইক্ষু অন্কুরের সনে কত মুদগ । 

ইত্যার্দি ( চৈ, ভাঃ অস্ত্য ) 

কিন্ত দাস ঠাকুর কোথায়ও তাহার সময়ের রম্ধনের বিশেষ বর্ণনা 
দেন নাই । এই অভাব বিজ্ঞ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় পুরণ 

করিয়াছেন । কুষ্ণদ্বাস কবিরাজের জন্ম স্থান ঝামটপুরঃ কাটোয়ার তিন 

ক্রোশ উত্তরে) বৃন্দাবন দাসের লীলাভূমি দেনুড় কাটোর্ার ছয় ক্রোশ 



২৭০ মধ্যযুগে বাঙগল! ৷ 

দক্ষিণে । উভয়েই এক স্থানের লোক, স্থতরাং তাহাদের বর্ণনায় 

কাটোয়া অঞ্চলের সেকালের আহার্ষোর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। 

কেশব ভারতীর নিকট সন্নযাস গ্রহণান্তে শ্রীচৈতন্ত তিন দিন প্রেম বিহবল, 

ভাবে অনাহারে ঘুরিলেন । শেবে গঙ্গ। পার হইয়া! শাস্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে; 
আহার করিলেন 

“মধ্যে পীত ত্বৃত সিক্ত শাল্যমনের স্প। 

চারিদিকে ব্যঞ্জন দোনা আর মু্গ-সপ ॥ 

বাস্তক শাক পাক কার বিবিধ প্রকার 

পটোল কুম্মাগ বড মান কচু আর। 

চে মরিচ স্থুক্তা দিয়া আর মুল ফলে 
অনুত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে। 

কোমল নিম্ব পত্র সহ ভাজ। বার্তকী 

পটোল ফুল বড়ি ভাজ। কুম্মাণ্ড মানচাকী । 

নারিকেল-শস্য ছানা শর্করা মধুর, 

মোচা ঘণ্ট, ছরপ্ধকুম্মা গু সকল প্রচুর 
মধুরাম্ঃ বড় অগ্র, অমর পাঁচ ছয় 

সকল ঘ্যপগ্তরন কৈল লোকে যত কর 

মু্দগ বড়া, মাঁষ বড়া, কলা বড়া মিষ্ট 

ক্ষীর পুলি নারিকেল পুলি পিঠ ইঞ্ট। 

সন্বত পায়স মুৎ্কুণ্ডিক ভরিয়া 

তিন পাত্রে ঘনাবন্ত হুপ্ধ রাখেত ধরিয়। । 

দুগ্ধ চিড়া, দুগ্ধ লকলকি কুণ্ডি তরি 

চাপ।কলা দধি সঙেশ কহিতে না পারি। 

( চেতন্তচরিতামৃত; মধ্য--৩ ) 



সেকালের আহার ২৭১ 

প্ক্ষেত্রে সার্ঘভৌম ভট্টাচার্ষ্যের গৃহে অনেক সাধাঁসাঁধির পরে গৌর- 

চন্ত্র একদিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য গৃহিণী যাটার মাতা 

সযরে পঞ্চাশ বাঞ্জন পাক করিলেন । আহার্ধয ও পরিবেষণের বর্ণন। 
নিয়ে উদ্ধীত হইল £__ 

“বৃর্তিসা কলার এক আঙ্গোটিয়া পাত, 

উন্ডারিল তিন মান তলের ভাত। 

গীত সুগন্ধি ঘ্বতে অন্ন সিক্ত কৈল, 
চারিদিকে পাতে ঘ্বৃত বহিয়! চলিল। 

কেয়৷ পাতের খোলা ডোঙ্কা সারি সারি, 

চারিদিকে ধরিয়াছে নানা ব্যপ্তন ভরি । 

দশবিধ শাক নিন্ব তিক্ত শুক্তার ঝোল, 

মবিচের ঝালে ছেনাবাঁড় বড়া ঘোল। 

দপ্ধতুম্বী, হুগ্ধকুম্মাও, বেশারা নাফরা, 

(মাচা ঘণ্ট, মোঁচ। ভাঞ্জা, বিবিধ শাকরা । 

ফুল বড়ি ফল মুলে বিবিধ প্রকার, 

বৃদ্ধ কুম্মাগ বড়ির ব্যঞ্জন অপার । 

নব নিশ্বপত্র সহ ভ্রষ্ট বার্তকী, 

ফুলবড়ি পটোল ভাঙা কুম্মাও মানচাঁকী। 

নষ্ট মাব মুদগ সুপ অমৃত নিন্দয়। 
মধুরাম্ বড়ায়াদি অন্ন পাঁচ ছয়। 

মুগ বড়! মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট, 
ক্ষীর পুলি নারিকেল পুলি আর পিষ্ট । 

কারী বড়া ছুগ্ধ চিড়া হুগ্ধ লকলকী, 

আর ষত পিঠা কৈল কহিতে না শকি । 



২৭২ মধ্যযুগে বাঙ্গল! ৷ 

গ্বুতসিক্ত পরমার মৃত্কুপ্ডিক ভরি, 

টাপাকলা ঘন দুগ্ধ আম তার পরি। 

ব্রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার, 

গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার । 

( চৈঃ চঃ মধ্য---১৫ ) 

অন্তত্র সে কালের জলপানের আয়োজন বর্ণনায় প্রবীণ কবিরাজ 

মহাশয় শ্রীক্ষেত্রের 'বনগণ্তী ভোগের প্রপাদ উত্তম অনন্ত-_- তাহ 

দ্বেখাইয়াছেন £-- 
“ছাঁনা পানা পৈড়াম্র নারিকেল কাঠাল 

নানাবিধ কদলক আর বীজতাল। 

নারঙগ ছোঁলঙ্গ টাবা কমল| বীজপুর 

বজাম্র ছোহর! দ্রাক্ষা পিও খজ্জুর | 

মনোহর] লাড়, আদি শতেক প্রকার 

অমুত গোঁটিক। আদি খিরিব! অপার । 

অমৃত মোগা সেবতি কপুর কুলা 

রসামৃত শরভাঁজ! মার শরপুলি। 

হরিবল্লভা সেবতি কপূর মালতি 

ডালিম! মরিচ] লাড়ু নবাত অমুতি। 

পদ্ম চিনি চন্দ্রকান্তি খাজ। খণ্ড সার 

বিয়ড়ি কদস্থ! তিল! খাজার প্রকার । 

নারঙ্গ ছোলঙ আম বৃক্ষের আকার 

ফল মুল পর্রযুক্ত খণ্ডের বিকার । 

দধি ছুগ্ধ পদধিতক্র রশাঁলে শিখরিণী . .. 
সলবন সুদগান্থুর আদা খান খানি। 



সেকালের আহার । ২৭৩ 

নেম্বু কোলী আদ নান প্রকার আচার 

লিখিতে ন! পারি প্রসাদ কতেক প্রকার । 

( চৈঃ চঃ মধ্য-_-১৪ ) 
বাঞ্গলা হইতে গোৌর-ভক্তগণ বর্ষাস্তরে শ্রীক্ষেত্রে আসিতেছেন ; সঙ্গে 

কর ভোগের জন্ঠ কি আনিয়াছিলেন, জানিয়া লইতে আমাদের মত 

প্রসাদভক্ত €লাঁকের ম্বতঃই অনুরাগ হইবে ।-_ 

“নানা অপুর্ব ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুর ফোগ্য ভোগ, 

বৎসরেক প্রভু ধাহ! করে উপভোগ । 

আম কাসন্দি আদ! কাসন্দি ঝাল কাসন্ি নাম 

নেম্বু আদ আম কোলী বিবিধ বন্ধান। 

আমসি আত্থগড তৈলাত্র আমতা, 

যত্ব করি গুগি করি পুরাণ শুকতা । 

শুকতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিতে 

শুকতায়ে যে সুখ প্রভুর নহে পর্শামূতে। 

ধনিয়! মহুরির তুল চূর্ণ কব্রিএম, 

নাড়, বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিএঞ]। 

শুঠি খণ্ড নাড়, সার আমপিন্ত হর 

পৃথক বান্ধি বস্থের কোথলি ভিতর । 

কোলি গু কোলি চূর্ণ কোলি খণ্ড আর 

কত নাম লৈব শত প্রকার আচার । 

নারিকেল খণ্ড আর নাড়, গঙ্গাল 

চিরস্থাই থণ্ড বিস্তার করিল সকল । 

চিরস্থাই খিরসাই মণ্ডাদি বিকার 
অমৃত কর্পরী আদি অনেক প্রকার। 

ঝা 



২৭৪ মধ্যযুগে বালা । 

সান্দিকা চুটা ধাগ্ঠের অন্ন চিড়া করি 
নৃতন বস্ত্রের বড় বড় কফুথলি ভৰি । 

কতক চিড়া হুড়,ম করি ঘ্বতেতে ভাজিয়া 

চিনি পাকে নাড়, কৈল কপূরাদি দিয়] । 
সান্দেি তওল ভাজা চূর্ণ করি'ঞা 
দ্বত সহিত সিক্ত কৈল চিনি পাক দিয়া। 

কপূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ বসবাস 

চুর্ণ দরিয়া! নাড় কৈল পরম সুবাস। 
সান্দি ধান্তের খই গঘ্ুতেতে ভাঁজিয়। 

চিনি পাঁকে উখড়া কেল কপুরাদি দিয়! । 

ফুটকলা ই চূর্ণ করি ত্বতে ভাঞ্জাইল 

চিনি পাকে কপূর দিয় তার নাড়, কৈল। 
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার 

এছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহ প্রকার । (চৈঃ চঃ অস্ত্য-_-১) 

বঙ্গীগত ক্ষেত্র-যাত্রীদল শ্রীচৈতগ্তের নিমিত্ত এই সমুদয় ভোগের দ্রব্য 

লইয়া! যান ন। যান, বাঙ্গালী বৃন্দাঁবন-যাত্রীরা যে সময়ে সময়ে গ্ররূপ 

লইয়া যাইতেন, চরিতামৃতই তাহার প্রমাণ । এ স্থলে গৌরচন্দ্রের সেবার 

বর্ণনায় দেখ! যায়” | 
“যদ্যপি মাসেকের বাসি রসকর। নারিকেল 

অমৃত গোটিক1 আদি পাঁনাদি সকল। 

তথাপি নূতন প্রার সব দ্রব্য স্বাদ 

বাসি বিশ্বাদ নহে কভু প্রভুর প্রসাদ । 

শত জনের তক্ষ্য প্রভু এক দণ্ডে খাইল 
আর কিছু.আছে বলি গোবিন্দ পুছিল 
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তখন সবার সেরা যতনে সাজান রাঘবের ঝালি মাত্র অবশিষ্ট 
আছে শুনিয়! প্রভু “আজি রক পাছে দেখিব আজ্ঞা দিলেন । পরে 

«এক দিন প্রভূ নিস্ৃতে ভোজন কৈল, স্বাছু স্ুুগঞ্ধি দেখি বহু প্রশংশিল।, 

এহরূপে “চতুর্মান্ত গোঁঙাইল কৃষ্ণকথ|। রঙ্গে পরে “মধ্যে মধ্যে 
আচার্ধযাদি করে নিমন্ত্রণ-_-এবং পুনরায় ছুই চারিবার অন ব্যপ্রনের 

তালিক। এহেন চরিতাগুত যার অরুচি নে নিতাস্তই অব্রাহ্গণ। 

চৈতন্যদেব কেবল £প্রম ভক্তিই শিক্ষা দেন নাই! বলিষ্ট ব্রাহ্মণকুমার 

গৌরচন্দ্রের আহারে অন্থরাঁগ ত স্বাভাবিক $ চরিতামুত গ্রন্তের নানাস্থানে 

ভোজনের পরিপাটী বর্ণনার মনে হর, বুদ্ধ কবিরাজ মহাশয়েরও প্রসাদে 

বেশ ভক্তি ছিল। যাহা হউক, তাহার প্রসাদ সে যুগের অনেক 
খাগ্ঠের নাম শুনিয়াও আমর! পরিতৃপ্ত হইতেছি। আমাদের এক 

সমালোচক বন্ধু শেষ বৈষ্ণব লেখকগণের বণিত আহার্ষ্যের প্রাচুর্য 
লক্ষ্য করিয়! তাহাদের বৈরাগ্য বা সংবমে সন্দিহান হইয়াছেন । লেখক 

ব্রাহ্মণ ; তাহার কথায় সায় দ্রিতে নিতান্ত নারাজ । ক্ষত্রিয় বুদ্ধদেবের 

দৃষ্টান্ত, তথা অনেক সাধু-সন্নাসীর ভোজন পটুঙ। উল্লেখযোগ্য। ঠাকুর-প্রসাদ 
বা নিমন্্রণের রন্ধন সাধারণ টৈঞ্বের আহার্যের পরিচয় দেয় না, এটিও 

স্পরণ রাখ। কর্তব্য । মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া গোস্বামীর! 

শাক সবজী ও সন্দেশের তালিক! ক্রমশঃ বাঁড়াইয়াছেন, এই উক্তিও 

সমীচীন নহে । কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা সেকালের প্রথা এবং 

আহার উভয়ই দেখ। যায়; তিনি গৌরাঙ্গের সমসাময়িক । চরিতামৃত 

ও ভাগবত উভয় গ্রন্থেই বাল্যাবধি চৈতন্যের তথা নিত্যানন্দের ভোজন 

পটুতার পরিচয় পাঁইতেছি। কবিরাদ্দ গোস্বামী একস্থলে “যথাযোগ্য 

উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ; সন্ন]াসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ” 
লিখিয়া প্নাত্যশ্রতোহপি .যোগোইস্তি নচাত্যস্তমনশ্বতঃ*--গীতার প্লোক 
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তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু সমসাময়িক বৈষ্ণবদলের ভোজন চতুরতার 
কথায় চরিতামৃত সমধিক পরিপুষ্ট। দধি এবং ঘনাঁবর্ত ছ্ধের সহিত 

রস্তা চিনি সংযোগে চিপীটকের ফলাহারের ঘট! সেকালের বৈষ্ণব সমাজে 

বিলক্ষণই ছিল। নিত্যানন্দ পাণিহাটিতে রঘুনাথের দ্বারা যে চিড়া- 
মহোৎসব দেওয়াইয়াছিলেন তাহাতে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখা বায়। 

চৈতন্য চরিতে হুড়,মের উর্লেণও পাওয়া যায়। একালে, এমন কি 

কবিকষ্কণের সময়েও লুচি জন্ম গ্রহণ করে নাই দেখা যাইতেছে । “পীত 

ত্বতসিক্ত অনস্তূপ” কেবলই “ঘি দেওয়া ভাত” ; পলান্নের উদ্দেশ পাই 
নাই। 

পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সমাজের আহার বিহারেও আমরা এই 

মিষ্টানন বহুল বর্ণনা দেখিতে পাই । তক্তিবন্ধাকর ও নরোত্তম বিলাসে 

বু. মহোত্সবের উল্লেখ আছে ;ঃ আহাধ্য বস্তর রীতিমত নির্দেশ না 

থাকিলেও সেই সমস্ত বিবরণ হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে। 

মালসা' ভোগের চিড়া মহোৎসবই গোস্বামী প্রভুদিগের বিশেষ তৃপ্তিকর 
ছিল। যেষুগেত্বত বিষ, ছৃগ্ধ গোপ ভায়াদের হস্তে নান! প্রকারে 

লাঞ্চিত; চিনি ব্যবসায়ীর বুদ্ধিকৌশলে বালির সহিত অন্তরুঙ্গভাবে 
মিশিয়। অপরূপ আকারে দর্শন দিয়াছেন এবং ষে ঝুগের বাঙ্গালী আমর! 

নানা কারণে অগ্ররোগগ্রন্ত। সেকালে দধি হুগ্ধ ত্বত মধুর সহিত লোকের 

মন্বন্ধ বিচ্ছেদ বিচিন্র নহে । এখন যে মাংসাহারী নহে সে ভদ্রলোক 

কিনা তাহাতে সন্দেহ থাকে । অনেক বৈষ্ণব মহাআ্সাও মতস্তেব্র কথা 

দূরে থাকুক, গোপনে নিষিদ্ধ আহার্ষ্যের প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত । কি 

নিরামিষাশী যে ছুই একজন নধরবপু বৈষ্ণব এখনও নয়নগোচর হয়' 

তাহাদের সুদীর্ঘ জীবনকাল প্রত্যক্ষ করিয়াঁও আহার সম্বন্ধে আমাদের 

'জান্ত ধারণা লোপ. পাক নাই। তবে সম্প্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক 
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দলের মুখে নিরামিষের প্রশংসা! শুনিয়া কেহ কেহ সক্কুচিত ভাবে 

মন্তক অবনত করিতেছেন বটে । 

এক্ষণে সেকালের শাক্ত-সমাজের ও সাধারণ লোকের আহারের 

বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে । ষোড়শ শতাবিতে রাত দেশের 

কবি কবিকঙ্গণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নান! স্থানে 

(সকালের বাঙ্গালীর তভোজা বস্তর কথ! বর্ণনা করিয়াছেন। খুল্পনা 

চণ্ীদেবীর আশীর্বাদ লান্ড করিয়! স্বামীর তৃপ্তির উদ্দোশ্টে সর্ববমঙ্গল। "মরণ 

করিয়। কি রন্ধন করিলেন, দেখুন £-_ 

|'বেগুন কুমড়া কড়া, কাচকল! দিয়! শাড়া 

বেশর পিটালী ঘন কাঠি । 

দ্বৃতে সম্তোলিল তথি; হিন্গু জীর! দিয়। মেথী 
শুক্ত! রন্ধন পরিপাটী ॥ 

দ্বতে ভাজা পলা কড়ি, উনটা শাকে ফুলবড়ি 

চক্গড়ী কাটাঁল বাঁচি দিয়া । 

স্বতে নালিতার শাক, তৈলে বাস্ত করি পাক 

খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়৷ ॥ 

দুধে লাউ দিয় খণ্ড, জাল দিল ছুই দণ্ড 

সন্তোলিল মহুরিবু বাসে। 

মুগ-সথপে ইক্ষুরস, কৈ ভাজা পণ দশ 

মরিচ গু ড়িয়া আদা"রসে ॥ 

মন্থুরি মিশ্রিত মাস, সপ রাধে রস বাস 
হিঙ্গু জীরে বাসে স্থবাসিত। 

ভাবে চিথলের কোল, রোহিত মৎস্তের ঝোল 

মান বড়ি মরিচে ভূষিত ॥ 



২৭৮ 
সঃ 

মধাযুগে বাঙলা । 

গা গা সঃ 

বোদালি হেলে শাক, কাঠি দিয়! কৈল পাক 

'অচ্র ১১ 

ঘন বেসার সস্তোলিল তৈলে | 

কিছু ভাজে রাই খড়। _ চিঙ্গড়ীর তোলে বড়া 

থখরসোল! পুটা দশ তোলে ॥ 

করিয়। কণ্ট কহীন, 'আমে শউল মীন 

খর লুন দিয়! ঘন কাটি। 

রাঁধিল পাঁকাল ঝস দিয়! তেঁতুলের রস 
ক্ষীর রাঁন্ধে জাল করি ভাটি ॥ 

কল বড়া মুগ সাউলি, ্খরমোনা ক্ষীরপুলি 

নান। পিঠা বান্ধে অবশেষে 1৮ 

(ক, ক, চণ্ডী) 

- কঃ যু বৃ সঃ 

নিমে শিমে বেগুনে রাধিয়া দিবে তিত। 

বেশম মাখিয়! রান্ধ সরিসার শাক 

কটু তৈলে বেখুয়৷ করিয়া দৃঢ় পাঁক । 
খণ্ডে মুগের সুপ উত্ার ভাববে 

আচ্ছাদন থাল। থানি তাহার উপরে 

কুড়নীতে কুড়িয়া আনিবে নারিকেল 

পিঠালী মিশায়্যা তথি দিবে কিছু অল। 

আমড়! সংযোগে তবে রাধিবে পালক 

ঘন কাঠি খর জ্বালে রান্ধ ভাল ঘণ্ট। ইত্যাদি 
«ই হইল সেকালের রাঢ় অঞ্চলের ভদ্র গৃহস্থের বাটীর রন্ধন । 
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গর্ভবতীর সাধের সন্ধীন করিলে দেখিতে পাইবেন» 

আপনার মত পাই, তবে গ্রাম চারি খাই, 
পোড়৷ মাছে জামিরের রস। 

যদি পাই মিঠা ঘোল, বদবী শকুল ঝোল 

তবে খাই গ্রাস পাচ চারি । 

লত! পাতা ঘন শাক, খরজ্বালে করি পাক, 

সম্ভরিবে জোয়ানী ফোড়ন দিয়া । 

সম্তাল লবণ তথি, দিবে হিং জীরা মেথি, 

বহিন গনি গদি কর দয়া। 

নিধান করিয়া খই, তাঁহাতে মাহিম দই 
আমড় সংযোগে রাঙ্গা শাক। 

বদ্দি পাই কিছু পুপ, আমে মন্থরির সুপ, 
আমসিতে প্রাণ পাই রাখ । 

শামি যেন পাই সোনা, শকুল মাছের পোনা, 

পোড়৷ কানুশ্দি দিয় তথি। 

হরিদ্রা রঞ্জিত কান্তী, উদর পুরিয়! ভুপ্মি 

বন শাকে বড়ই পীরিতি। 

অন্য মুদ্রিত পুস্তকে হয়ত কোন পরবস্তী ভোজন-বিলাসী বোগ 
দিয়াছেন ২ 

কহি নিজ সাধ শুন গো দাসি, পান্ত ওদন ব্যঞ্জন বাঁসি। 
বাথুয়া উল টলি তেলেতে পাঁক ডগি ডগি ভাল ছোলার শাক। 

মীনি চড় চড়ি কুমড়া বড়ি, সরল সফরী ভাজ! চিঙ্গড়ী। 
যদি ভাল পাই মহিষ দই, ফেলি চিনি কিছু মিশায়ে খই। 
পাকা টাপা কল! করিনা জড়, থেতে মনে সাধ করেছি বড় । 



২৮০ মধ্যযুগে বাঙলা ৷ 

কনক থালেতে ওদন শালি, কাজির সহিত করিয়! মেলি। 

হেন কাজি ভুঞ্জি মনেতে তায়? কচি কচি মুলা বেগুন তায়। 
আমড়া নোক়্ারি পাক1 চালিতা, আমসি কাসন্দি কুল করঞ্জা। 

থোর ডুমুর ইচলা মাছে, থাইলে মুখের অরুচি ঘোচে। 
হিয়! ধক ধক অন্তরে ভোক, মুখে নাহি রোচে এ বড় শোক! 

মনে করি সাধ খাইতে পিঠে, নারিকেল ছাই খাইতে মিঠে । 

গা গং কী গা - সী 

হুপ্ধে তিলের গুড়ি মিশায়ে লাউ, দধির সহিত খুদের জাউ। 

চিড়া পাঁক। কলা ছধের সর, কহি দয়া এই শুন গো আর। 

ঝুন। নারিকেল চিনির গু ড়া, করি আপনার সাধের চুড়।। 

এ সমস্ত উপকরণ কাহার সাধের চূড়া, ভুক্তভোগীরা বিচার 
করুন। কবিকষ্কণ চক্রবর্তী মহাশয় দাসী দ্বার প্রথমে শাক সংগ্রহ 

করাইতেছেন $-_ 

নটে রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্গ নালিতা, 

তিক্ত ফলতার শাক কলত! পলতা । 

সাজতা বনত! বন পু'ই ভদ্র পলা, 
হিজলী কলমী শাক জাঙ্গি ডাড়ি পলা । 

নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে, 

মহুরী শুলকা ধন্ত ক্ষীর পাই বেতে। 

ডগি ডগি তোলে ধত সরিষার আড়া । ইত্যাদি। 

কাব্যে এক খতুতেই সব শাক মিলে! সন্দেহনা করির স্বাদ গ্রহণ 

করিতে হইবে । আয়োজন হইলে লহন! কি বাধিল দেখুন; 

ঘণ্টে পুরিয়া এড়ে মাটিয়! পাথর । 

স্বৃতে জব জব কৈল নালিতার শাক, 



সেকালের আহার। ২৮৯, 

কটু তৈলে বেতুয়৷ করিল দৃঢ় পাক। 
থণ্ডে মুগের ছুপ উতারে ভাঁবরে । 

কটু তৈলে ভাজে রামা চিতলের কোল, 

রোহিতে কুমড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোলে। 

বদরী শকুল মীন বসাল মস্তুরী, 

পণ ছুই ভাচ্ষে রাম৷ সরল সফরী । 

কতগুল! তোলে রাম চিঙ্গড়ির বড়া, 

কচি কচি গোটা কতক ভাজিল কুমড়া । ইত্যা্দি। 

ব্যাধ পত্রী নিদয়ার সাধের অ:কাজ্ঞাও বর্ণিত আছে; পোড়া মাছে 
জামিরের রস তাহারও রুচিকর ; পুনশ্চ, 

1নিধানি করিয়া খই তাহাতে মহিম দই, 

কুল করঞ্জ প্রাণ হেন বাসি, 

বদি পাই মিঠা ঘোল, পাক! চালিতার ঝোল 

প্রাণ গাই পাইলে আমসি। 

আমার সাধের সীম) হেলঞ্চ! কলমী গিমা, 

বোথালি আনিয়। কর পাক, 

ঘন কাটি খর জালে, সাতলিবে কটু তেলে 

দিবে তাতে পলতার শাক । 

পুই ভগ! মুখী কচু ফুল বড়ী তাহে কিছু: 
তাতে দিবে মরিচের ঝাল 

হরিদ্্। রঞ্জিত কাধ্রী, উদর পুরিয়া ভুপ্লী, 

প্রাণ পাই পাইলে পাকাল। 

লুণ দিয়া কিছু বাড়া, নকুল গোধিকা! পোড়া, 

হংস ভডিমে কিছু তোল বড়া 



২৮২ মধ্যযুগে বাঙ্গল। । 

কিছু ভাজ রাই খর৷ চিঙ্গড়ীর তোল বড়া, 

শজারু করহ শিক পোড়া । 
মুল! বার্তকী শিম তাহে দিয়া রান্ধ নিম 

আর দিও উড়ম্বর ফল। 

এস্থলে যনোরথ কতখানি “হৃদিলীয়ন্তে” হইয়াছিল বল! যায় না । ধশ্ম- 

কেতু ব্যাধ বেচার৷ ঘরে ঘরে চাহিয়! আনিয়। যথানাধ্য রাধিয়। দিয়াছিল। 

একালেও বঙ্গীয় পল্লীর গর্ভবতী ললনারা এই ভাবের সময়োচিত রসনার 

তৃপ্তিকর ভোজোর আকাজ্াণ করিয়! থাকেন। তিন শতাব্দী ধরিয়! সাধারণ 

বাঙ্গালীর নিরামিষ 'আহার্য্যের তালিকার অধিক কিছু প্রভেদ দেখা যা 

না। ব্যঞ্জন পাকের ব্যবস্থা শাক্ত ও বৈষ্ুব উভন্ন সমাঙজ্জেই এক 

ভাবের ছিল দেখ। যায়। 

কবিবর ভারতচন্দ্র তাহার সময়ের ভদ্র-সমাজের পাকের এক সুন্দর 

বর্ণন দিয়াছেন । ভবানন্দ মজুমদারের পত্রী পদ্মমুখী অন্নদার পৃজায় ব্রাহ্মণ 
তোজনের নিমিত্ত যে সমস্ত রন্ধন করিলেন, তাহার কিছু রস গ্রহণ করুন; 

“ল্লান করি করে রাম! অন্নদার ধ্যান . 

অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিল! অধিষ্ঠান। 

হান্তমুখা পদ্মমুখী আবরস্তিল৷ পাঁক 

শড়শড়ী ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক । 

গাল রান্ধে ঘনতর ছোল! অরহরে 

মুগ মাষ বরবটী বাটুল1 মটরে। 
বড়া বড়ি কলা মূল! নারিকেল ভাজা 

ছুধ থোর ভাল্ন। শুক্তানি ঘণ্ট ভাজা । 
কাঠালের বীজ রান্ধে চিনি রসে গুড়া 

তিল পিঠালিতে লাউ বার্তাকু কুমড়া । 



সেকালের আহার । ২৮৩ 

নব্রামিব তেইশ রাধিলা অনায়াসে 

আরম্তিল বিবিধ বন্ধন মত্ন্ত যাসে। 

কাতলা ভেটুক কই কাল ভাঙ্গা! কোল 

শিক-০পোাড় ঝুরি কাঠালের বীজে ঝাল । 

ঝাল ঝোল ভাজা রান্ষে চিতল ফলই 

কই মাগুরেল “ঝাল, ভিন্ন ভাঁজে কই । 

ময়! সোন। খড়কীর ঝোল ভাজা সার 

চঙ্গভীর ঝোল ভাঁজা অমুতের তার । 

কথা দিয়া ব্রান্ধে 5 কাতলার মুড়া, 

তত দিয়া পচা মাছে রান্ধষিলেক গুড়া | 

আম দিয়। শোল মাছে ঝোঁল চড়চড়ী 

আড়ি বান্ধে আদা-রসে দিয়। ফুলবড়ী । 

রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈল শাক 

মাছের ভ্ডিমের বড়া মৃতে দেয় গাঁক। 

বাচার করিল ঝোল খয়রার ভাজা 

অন্ত অধিক বলে-অমুতের,রাজ]। 

স্মাছ বাছের বাহু আর মাছ মত 

ঝাল লোোল চড়চড়ী ভাঁজ কল কত। 

বড় কিছু, সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম 

গঙ্গাফল তার নাম 'অনত অসাম । 

কচি ছাগ নূগ মাংসে বোল ঝাল বসা - 

কালিমা দোল্ম! বাঘ! সেকৃচি সমসা । 

অন্য মাংস শিক ভাজ। কাবাব করিয়। 

রান্ষিলেন মুড়া আগে মসলা পুরিল! । 



২৮৪ মধাযুগে বালা । 

মৎস্য মাংস সার্গ করি অন্বল রা ধিলা, 

মতস্ত মূলা বড়াবড়ি চিনি আদি দিলা । 

আম আমসত্ব স্বার আমসী আচার 

চালিতা তেতুল কুল আমড়| মাদার। 

অন্বল রাধিয়া রাম! আরস্তিল। পিঠা 

বড়া হলো৷ আশিক পিুষী পুরী পুলি 

চুটী রুটা রাম রোট মুগের শামুলী। 
কলাবড়৷ ঘিওর পাপর ভাজ পুলী 

স্থধ৷ রুচি মুচি মুচি লুচি কতগুলি । 

পিঠ] হৈল পরে পরমান্ন আরম্তিল। 

পরমান্ন পরে থেচরানন রাধে আর ইত্যাদি । 

( অনদাামঙ্গল-_ভাঃ, 5) 

অবশেষে অষ্টাদশ শতাবীতে বদ্ধমানের নিরামিষ পাকের স্ব।দ গ্রহণ 

করিবেন? রাধুনীতে কিছু গোলযোগ আছে। তবে বারবণি তারা ও 
একালের মত খাবার দোকানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত লা, বুঝ! 

যায়। 

“মন্দ মন্দ জ্বালে ঝালে বসে ভাজে ভাজ, 

কদ্দলী পটল ওল ব্যঞ্জনের রাজা । 

কুটে রাখে নাগ্িক! লৰণ মাধি থালে 

নিজ্জল। করিয়। রাম! তপ্ত ত্বতে ভালে। 

মান কচু কুন্দরকা হবিষ্যান্ন সব, 
ফল মুল তাজে কত দ্বতে জব জব । 

ভাঁজিল বেগুন সীম নিম দিয়! ফোড় 

মুলা আদ। বটিকা করল! গরভ-থোড়। 



সেকালের আহার । ২৮৫ 

সঝাল বক্কাল কত মিছরি মিশাইয়! 

ছুগ্ধ মারি ক্ষীর করি রাখে জুড়াইয়া । 

উড়ি চেলে গুড়ি কুটি নাজাইল পিঠা 

ক্ষীর খণ্ড ছাঁন! ননী পুর দিয়! মিঠা | 

স্বতপরু লুচি পুরী নাগর উদ্দেশে 

অপুর্ব্ব উড়িহ অন্ন রাধে অবশেষে ।” 

(ঘনরাম__ধন্ম, মঙ্গল, ৩৮৯ ) 

অনদামঙ্গল ও ধর্্মমঙ্গলে আসিয়া লুচির উদ্দেশে পাওয়া গেল এ 

একটা মঙ্গলের সংবাদ ॥ ধন্ম মনা. জল খাবারের উদ্যোগে অন্যত)__ 

"লাড়, কল! চিনি ফেনী ক্গীর খণ্ড থই। 

মজা মণ্ডমান মিছরি খাস। ক্ষার থ, 

মনোহর! মাতচুর খাসামূত খণ্ড ।” 

পাওয়া ষায়। একালের ঘ্বতপরের ব্যবস্থাটা পুর্বাপেক্ষা ভাপ 

হইয়! আসিতেছে দেখা গেল । কিন্তু ক্মরণ রাখিতে হইবে বে “মগলের 

কবিদয় বাজবাটীর আহারে পরিপু্। সাধারণের বেলায় কিছু বাদ 

পড়িবে। 

€দখ। গেল ভারতচন্দ্রের সনয়ে নবাব দরুবারে অভাস্ত কুষ্ণচন্দ্রের রাজ- 

ধানীতে “কালিয়া। কাবাব, দোল্মা, দেখা দিয়াছে । আমাদের একজন 

বন্ধু কিঞ্চিৎ সতয়ে বলিয়াছেনঃ “কোর্্মী কোপ্তা, কারি, কটুলেট প্রস্ততি 

ককারাদি ব্যঞ্জনের প্রকোপে বুঝি বা ঝাল ঝোল, ধাল্ন! চড়চড়িঃ আর 

বাঙ্গালী বাবুর মুখে রুচিবে না”। প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট রন্ধন দেশে ছুলভ 

হইয়া পড়িতে চলিল। কারণ বাবুদের মত বাবুর গুহিণীদেরও এখন 

আর কষ্টসাধ্য কাধ্য করিবার প্রবৃত্তি হয় না! । 

একালের মত অজ্ঞাত কুলশীল রনুয়ে বামুন ঠাকুর ব1 বাবুচ্টা 



২৮৬ মধ্যযুগে বাঙ্গলা । 

বাবাজীর অধিকার তখনও আরম্ত হয় নাই। সে কালের প্রবাসীরা 

অন্ত অনাচারে আপত্তি না করিলেও আহার বিবয়ে বেশ শুচি ছিলেন, 

অনেকেই এই অবস্থায় স্বপাক খাইতেন ; সেবাদাসী যোগাড় করিয়! 

দিত মাত্র। কালে ছোট বড় এমন কি রাজাদের গৃহিণীরাও 
অন্নপূর্ণা ম্রণ করিয়া সংযতভাবে পরম বহরে স্বরং রন্ধন করিতেন ; 

কুত্রাপি নিজের আত্মীয় অন্য রমণাকে নিধক্ত করা হইত। রন্ধন 

কলায় নিপুণ! হইবার নিমিত্ত ইতর ভদ্র সকল মহিলাই প্রাণপণে 
বন্ধ করিতেন । বাণী ভবাণী স্বপাক খাইতেন এবং পব্বাহে স্বয়ং রন্ধন 
করিয়! ব্রাহ্গণ ভোজন করাইতেন । পুব্বকালের রাণীরাও স্বয়ং পাক 

করিম! পতি পুক্রকে এবং জ্ঞাতি কুটন্বকে খাওয়াইতেন । শিবায়ণে 
ক রগ ক 

চটপট চাঁমুণ্ডা চড়ায়ে দ্িণা পাক ॥ 

শঙ্করীর ভুক্কারে কিন্করী করে ত্রস্ত। 

পায়ন পর্য্যস্ত পুর প্রস্তুত সমস্ত ॥ 

রাজ রাজেশ্বরী বাম! রাদ্দেন বাবন্ত। 

পায়স করিয়া আদি সুপ করি অন্ত ॥ 

চব্ব্য চুষ্য লেহ্ পেন তিক্ত কষায়ণ। 

অন্ন মধু চতুর্বিধ ব্যঞ্জনের গণ । 

এখানেও রাজরাজেশ্বরীর রন্ধন বার্তীয় বড় ঘরের রাঁজেশ্বরীর স্বয়ং 

রন্ধন স্থচিত হতেছে। আহার ব্যবহারে বিলাসিতা সেকালের গ্রাময সমাজ 

মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। রন্ধন কার্য্যে প্রশংসা পাইলে 
 মহিলাগণ উল্লাসিত হইতেন ; কেহ ভাল রাধিতে জানেন না বলিলে 
তাহা গালাগালি অপেক্ষাও আঁধক লজ্জার বিষয় হইত । বাহার! 

ভোঁকাঁজে রদ্ধনশালার ভার পাইতেন, তাহাদের শ্লাার সীমা 



সেকালের বসন ভূবণ । ২৮৭ 

বঃকিত না। সংযত চিত্তে অগ্রিরূপী ভগবানের নিকট বিনত হইয়! 

তাহার রন্ধন আরম্ভ করিতেন। এখনও পলী সমাজে এই ভাব 

তত কতকট। বর্তমান রহিয়াছে, কিস্ধ এ কালে সহরে যে হাওয়া উঠিয়াছেঃ 

তাহা সব্ধত্র প্রবাহিত হইলে বড় অধিক আশ! নাই। তবে দুর্দিন 

সমাগত বলি] অন্ঠান্ত দিকের সৎ চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে গৃহলদ্ীদিগের 

মতি গতিও ফিরিতে পারে । 

৩ 

গতিও 

ব্রয়োদশ অধ্যায় । 

সেকালের বসন ভূষণ । 

এট! বসন-ভূষণেরই যুগ । কামিনাকুলের ত কথাই নাই, কারণ, 
তাহাঁদর এ বিষয়ে চিরকালের মত মেরপী মোকররী দলিল হাসিল 

করা 'আছে। আমার মত তথা-কথিত পুরুষবর্গও কারণ অকারণে 

সময় 'অন্ময়ে “লম্বশাট পটাবুভ' হইয়া দর্শন দিতে পারিলে চরিতার্থ হন । 

যুণকেরাও ঢেন চশমায়, তথা চন্মচটিকার বাছুবন্ধ ঘটিকায় ভূখণের সাধ 

বোল আনা পূর্ণ করেন। জ্ুতরাং এই পুজার পূর্বে (১) সেকালের 
বসন-ভূষণের দন্ধানে চলিলে বোধ হয় কেহই অনুযোগ করিবেন না । 

এক্ষেত্রে প্রধানতঃ প্রাচীন কবিগণেরই আশ্রয় হইতে হয়। বাঙলার 

প্রাচীন স্থাপত্যের নান! প্রকার নিদর্শন বড়ই অল্প; অনেক ধেবমুস্তি 

এক ছাঁঠেই নির্মিত। কয়েকটি হুর্য্যমুর্তিতে ও ছুই চারিটি নবাবিষ্কৃত 

অজ্ঞাত দেবমূর্ডিতে বসন-ভুঘণের কিছু বিশেষত্ব ল্গিত হয় বটে, কিন্তু 
এ সপ পাত আস ৭ পা ০ স্পা আশ সপ ৮ শপ শপ 

( ১ ) নারায়ণ পত্রে এক পুজার পূর্বের ্রবন্ধাকারে এই অধ্যায়ের অধিকাংশ 
গা হয়; এই পুশুকও পুজার পুর্বে প্রকাশিত হওয়ার কথা। 



২৮৮ মধ্যযুগে বাজল।। 

ইহার সবগুলি যে এদেশেই নির্মিত তাহার প্রমাণাঁভাব। উড়িষ্যার 

দেবমন্দিরে ক্ষোদিত চিত্রসকল যদি কিয়ৎ পরিমাণে গ্রতিবেশী প্রাচীন 

বাঙলার পোষাকের পোষক হইতে পারে, তাহা হইলে ভাবিয়া 

দেখিবার অনেক আ€ছ। যাহ! হুউক, অনিশ্চিত হইতে প্রত্যাবৃত্ত 

হইয়া! পুরাণ কাহিনীর অনুসরণ করাই ভাল। সংস্কৃত সাহিত্যের শোভন 

সাজসজ্জায় গৌড়বাসীর সে যুগের প্রসাধন হুচিত করে কি না পন্দেহ। 

'বর্ধমানভূক্তির এক কোণে কেন্দুলীর কান্তারে বসিয়! কবিকুল- 

কোকিল জয়দেব অজয়ে যে প্রেমের বন্তাঁ ঢচালিয়াছেন, তাহার তোড়ের 

মধ্যে সেকালের বসন-ভূষণের সন্ধানে যাওয়াও বিডম্বন। মাত্র । তাহার 

“গোপ কদন্ব নিতম্ববতী,দিগের “শিঞ্জান মণ্দু মণ্রীরের? অনুসরণ করিয়া 

দেগুন এ “চরণ রণিত” বা মুখরিত” নুপুর, চঞ্চল কুন্তল, শ্রীরাধিকার 

“বিলোল মৌলীতরলোত্বংস”, তথা “হারাঁবলী তরল কাঞ্চন কাঞ্চিদাম 

মঞ্জীর কাঞ্চন মণি” প্রভৃতি সমস্তই প্রাচীন কবিগণের সংশোধিত 

সংস্করগ মাত্র । মধ্যমণি ব! ধুক্ধুকি এখনও স্বশ্ান অধিকার করিয়া 

স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছেন বটে 7 “রসনা-রণিত ব্লব ভিগিমঃ এখনও 

বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র রণবাগ্ত (ভিগ্ডিম ) সন্দেহ নাই । 'নীলনিচোল' 

অগ্তাপি “চারু” বলিয়াই আমাদের ধারণা । মুগ্ধ মাঁধবের “কনক নিকদ 

রুচি শুচি” পীত বসন একালে আমর! খণ্ড খণ্ড করিয়া 'পাঞ্জাবী”তে 

পরিণত করি মাত্র; তাহার “উরসি তাপিচ্ছ গুচ্ছাবলী” ( ফুলের 

তোড়া ) প্রকারান্তরে চলিত আছে; কিন্তু মণিময় মকর ব! মনোহর 

কুগুল অন্তঃপুরে তাড়িত হইয়াছে। কাশ্মীর কম্ত,রিক! এখন রূপাস্তর 

পরিগ্রহ করিয়াছে ; মুগমদ রুচি-রুধিত বপুর বদলে বিলাতী এসেল্সের 

নূতন নকল হ্বদদেশী আখ্যাক় বাবুর বেশবিন্তাসের বাহার জাহির 
করিতেছে । সংস্কত হইতে প্রাকৃত বা ভাষায় অবতরণ করিলে দেখ! 



সেকালের বসন ভূবণ । ২৮৭ 

যাইবে যে, পরাধা'নতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ভীষণ দারিদ্র্য দেখা দিয়া- 
ছিল; হ্দদ পাঠানদলের তাগুব তাড়নে অিয়মাণ গৌড়ীপ্ সমাজে 
শাসনের ভয়ে ভূষণ মগীতলেই আশ্রয় গ্রহণে বাধ) হইয়াছিল। দরিস্ত 
পল্লীর যে ছুই একটি বার্তী রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির ষধ্যে পাওয়া 

যাইতেছে. তাহাতে ভূষণের মধ্যে টাড়বাঁল! ও ক্ষন এবং বসনে নেতের 

ধৃতী ও পাটযোড়ার উল্লেখ আছে, এগুলি অবগ্ত সেকালের বিশ্ুশ-লী 

ব্যক্তিরই ব্যবহার্য ছিল। গোগীর্চাদের গীতের ভাষা বাদ সেকালের 

কথা বলিয়। ধরিয়৷ লওয়া যায় তবে ত হাতে পাই, উদ্ধনা রাণী-__ 

“খসাইরা ফেলে হার কেরুর কঞ্চন 

অভিমানে দূর করে যত আভরণ। 

নাকের বেসব ফেলল পায়ের নৃপুর 

পুছিয়া ফেপিল সব সিথা” সিন্দুর । 

*্ 'নেত' শব্দের ব্যাথায় হুহথর ন(পন্দ্রনাধ বসু ত*র সম্পাদঙ শুণ্ত পুরাণে 

ন্যাকড়।' বাল ভ্রম করিয়ছেন। ইহ। ন্যাতা” নঙে। $ওখাস আ দকাণ্ডে 

লিখিয়াছেন ;--'নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি। বীরাপনে বসিয়া আছেন 

বনষ।লী ॥' গ্রাকৃষ্ণকীর্ভন “নেতবাস ওকহারণ দিত ।', 'নেত পাট্োল'--এবং ঠৈতঙ্ত 

ভাগবতে “পট্ট নেত শুরু নীল সুুপীত বদন' পাই । 

যোড়শ শতাব্দীতে লিখিত বংশীবদনের যনপমঙ্গলে 'নেতের উড়ানী* আছে। 

যাঁণিক গাঙ্গুলীর ধর্শামঙ্জলে 'নেতের আচল (ভজ্জে নয়নে? জলে” পাই। কবিকহাণের 

ট্তীতে ইঞ্জের কথায় পাটনেত বাস পরে গলে রত্বষাল!” দেখিয়! বোধ হর ০কহই 

যনে ঝরিবেন ন| যে দেবরাজ রপ্ধমাল! গলার দিয়! প'টের ন্যাত| পরিয়া কোন 

প্রকারে লজ্জা! নিবারণ .করিগ্াছিলেন। 'নত-ক্ষৌন বসন। রাঢ় অঞ্চলে 

এখনও জনেক স্থানে ক্ষৌন সৃতাকে “নেতা” বা এনেচ' বন্যা থাকে । অনেক 

প্রাচীন কবিই নাক্নক নাক্সিকাকে নেতের বসন পরাইয়াছেন। সংন্কৃতেগও নেত 

অংগুবাচক । শি 

১৯ 



২৯৩ মধ্যযুগে বাল? । 

প্রেমিকপ্রবর কবি চণ্ডীদাস মরমের কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের 
ভূষণেরই উজ্জল চিত্র তাহার সিদ্ধহস্তের লেখনীর তুলিকাঁয় আকিয়াছেন। 

তাহার ভাগুারে বাহ বসন ভূষণের সন্ধান না করাই ভাল। কিন্তু এই 
রস-সাগরের পাশের কিনারায় আসিয়া “পিথার পিন্ুর নয়নে কাজল 

যুকুতা শোভিত ন্থে' মুকুতা প্রবাল মণিময় হার পোঁতিক মাঁণিক যত, 

পাইতেছি। “বিবিধ কুসুমে বাধিল কবরী শিথিল না ভেল ভ্োরী, 

কম্ত.রী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ, দেখিতে অধিক জোরি” ও আছে। উচ্চ 
কুচমুলে হেম হার, অঙ্কুলির মাঝে যাঁবক, কনক কীচুলিও পাই । 'নাসাঁয় 
বেসর” ত চির সহচর। নিধুবনের সজ্জায় মাণিকের ঘটা, কিরণের 
ছটার সঙ্গে সঙ্গে 'হীরার উ্াদ। প্রবাল মুকুতা, গাঁথনি আটনি”'__ষেন 

কতকট। পরিমাণে আমাদের গ্রাম্য কবির কল্পনার আটুনি বলিয়াই 
“ফস্কা, মত বোধ হইতেছে । কিন্তু যখন.মহাকবি পায়ে ঝাম! ঘসিয়া 

আলতা পরার কথ! বা “আমলকী হাতে ঘধিতে লাগিল কেশ' অথব৷ 

লোটন, কাঁনড়ি বা তবল্লকী ছণদে কবরী বাধা প্রভৃতি সেকালের 
প্রসাধনের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তিনি নিজের কোটে বসিয়াছেন। 

নিতম্ব মগ্ডলে ঘাঘর কিদ্ধিনী, গলে গজমতি সাঁতেসরী হার, অঙ্গদ ভুজ 
যুগলেও আছে। অন্ত্র চণ্ীদাস “চরণকমলে নল্লতাঁড়ল নুন্বর যাঁৰক 

রেখায় সেকালের মলের সহিত মহিলাঁকুলের সাধের সাজন রেখার 

চিত্রও দেখাইয়্াছেন। পরবর্তী কালে চরণচুর বা চরণপদ্ম অলঙ্কার 
দেখা দিয়াছে । কৃষ্ণকীর্তনের চণ্তীদাস অনেকগুলি অলঙ্কারের উল্লেখ 

করিয়াছেন । “বাহুর বলয়া মো৷ করিব শঙ্খ চুড়”'। “কাঞ্চুলী ভাঙ্গিয়া তন 
,বিগুতিল, ছিড়ি সাতেসরী হারা? £বাছতে বলয়া শোতে পাএত নুপুর” 

 'খোঁখতে নুলয়ে তোর দোলঙ্গের মাল' কাঁপে হীরাধর কী হীন 

প্লে বুগের সভূষণের আভাষ পাওয়া বায়। 



সেকালের বসন ভূষণ । ২৯১ 

নিয়ে উদ্ধত রামায়ণ ও পদ্মাপুরাঁণের বর্ণনা হইতে সেকালের বড় 
ঘরের অলম্কারের পরিচয় পাওয়া! যাইবে £-- 

নাকেতে বেসর দিল মুক্ত! সহকারে। 

পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে ॥ 

গলায় তাহার দিল হার ঝিলমিলি। 

বুকে পরাইগ। দিল সোনার কাচলি ॥ 

উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময় । 

স্থবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয় ॥ 

ছুই বাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ। 
শঙ্খের উপর সাজে সোনার কক্কণ॥ 

ছুই পায়ে দিল তার বাজন নুপুর ।-_ 

( কীভিবাসী রামায়ণ) 

মুক্ত! সহকারে বেসর, পাটের পাছড়ী, সোণার কাচলি, তাড়, 

কর্ণকুল, কম্কন প্রভৃতির ব্যবস্থা! অবগ্ত রাজকন্তার জন্য । “বাঙ্গন নূপুর” 

অনেকেরই কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিত। 

পূর্ববঙ্গের সেকালের ভূমণের সন্ধানে গিয়। দেখিতে পাই £_ 

দুই হাতের “শঙ্খ? হইল গরল শঙ্ঘিনী। 

কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী ॥ 

ন্ুতাঁলিয়! নাগে কৈল গলার নুতলী । 

দেবী বিচিত্র নাগে ৫কল হৃদয়ে কাচুলি॥ 

সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর। 
কাঁজলিয়৷ কৈল দেবীর কাল প্রচুর ॥ 
পদ্নাগে কৈল দেবীর সুন্দর কিংকিনী । 

চেতনাগে দিয় কৈল! কাকালী কাচুলী ॥ 



২৯২ মধ্যযুগে বাঙলা । 

কনক নাগে কৈল কর্ণের চাকি বলি। 

বিঘাতিয়া নাগে দেবীর পায়ের পাগলি ॥ 

(বিজয় গুপ্ত, পদ্মপুরাণ ) 

এখানে গলার £স্ুতলী, মালা ও কাকণী কাচুলি ও কর্ণের চাকি ও 
বলি আছে। পাশুলী ও কিন্কিন| সেকালে সর্বত্র ব্যবস্ধত হইতে দেখ! 

গেল। | 

বিদ্ভাপতির “মণিময় মঞ্জীর পায়, “কঞ্চণ মণিময় হার, কুগ্ডল ও 

কর্ণফুল কি সেকালের মিলা এবং বঙ্গের বড় ঘবের অলঙ্কারের কথ। 

জানাইতেছে ? 'নাসায় বেসর, মশি কুণ্ডপ, শ্রবণে ছুলিত ভেল+ ইহা ত 

সাধ্বরণ গৃহস্থের পক্ষে নর । তবে ঁকষ্ষিণী কিনি কিন, কঙ্কণ কন 
কন, ঘন ঘন নূপুর বাজে" শবট! সাধারণের কর্ণেও বাজিত বলিয়া 

ধরিয়। লইতে পার । জয়ানন্দের চৈতন্টমঙ্গলে দেখিতে পাই, শ্রীগৌরাঙ্গ 

“কুঞকেলী, নামে রঙ্গীধ বস্ত্র পরিতেন। নবদ্বীপের বাজারে তখন পাট 

নেত ভোট, সকলাত কম্বল, শ্রীরাম খানি অম্ক। এবং ভোট দেশের 

ইন্দ্র নীলমণি লক্ষমীবিলান তারক1”__বিকাইত। অলঙ্কারের মধ্যে টাড় 
গ্্যাটা কড়ি, হিরণ্য মাছুলী, কেয়ুর কষ্কণঃ রত্ব নুপুর এবং হেমকিয়! 

পাতা, বিদ্রম, মুকুতা ও তবক, বেসর, পানকাটা দেখ! যাইতেছে । 

হোসেন শার স্থুশাসনে শাস্তির সহিত দেশের নখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কথা 

ইতিহাস সমর্থন করিতেছে, সুতরাং কবির কল্পন। সত্যকে অতিক্রম 

করিয়। অধিক দুর যায় নাই । 

অদ্বৈত আচার্ষে)র পত্বী সীতা দেবী ষে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শিশু 

চৈতন্তকে দেখিতে আসিতেছেন, তাহাতে কৃষ্দাস কৰিরাঁজ গোস্বামীর 
বাসভূমি কাটোয়! অঞ্চলের সেকালের সন্্রান্ত মহিলাদিগের বস্ত্রালঙ্কারের 

কিছু পরিচয় পাওয়া বাইতেছে ২-- 



সেকালের বসন ভূষণ । ২৯৩ 

“স্বর্ণের কড়ি বউলি, রজত মুদ্্। পাশুলি 

নুবর্ণের অঙগদ কষ্কণ, 

ছবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বন্ধ 

স্বর্ণমুত্রা নান! হারগণ । ্ 

ব্যাপ্রনখ হেম জড়ি, কটি পটুস্ত্র ভোরি, 

হক পদের যত আভরণ, 

চিন্রে বর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনিফোতা পষ্টপাড়ি। 

স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন। 

ছুব্বা ধান্ত গোরচন, . হরিদ্র। কুদ্ষুম চন্দন 

মঙ্গল দ্রব্য পাত্রেতে করিয়। | 

বন্ত্রগুপ্ত দোল৷ চড়ি, সঙ্গে লয়ে দাসী চেড়ী 

বন্ত্রালঙ্কারে পেটরা ভরিয়! ॥ 

ভক্ষ্যভোজ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার 

শচী গৃহে হৈল! উপনীত |” ( চৈতন্ত--চঃ) 

উল্লিখিত কয়েক চরণের 'বস্গুপ্ত দোলা” বা ভুলি এখনও পল্লীবাসিনী 
রমণীর প্রধান ধান । সেকালের ভদ্র মহিলার! কেবল শাঢী নাত্র পরিধান 

করিয়াই ভিন্ন স্থানে ধাইতেন না । তখনকার ভূনিফোত।+ একালের চাদর 

ব! ওড়নার স্তায় আবরণ বস্ত্র ছিল। অলস্কারের বর্ণন! অবশ্য কবিকল্পনা । 
দানলীলায় রসাঁবেশ বর্ণন! প্রসঙ্গে ভাবুক/কবি গোবিন্দ দাস “রাই 

স্ুনাগরী”র বেশ-বিস্তাসের যে গীত গাহিয়ার্ছেন। তাহাতে বসন-তূষণ কি 

কি চাই দেখুন £-_. 

প্বেনন পাটের জাদে বাঁধিয়া! কবন্ট্রী বেডিয়। মালতী মালে। 

সীথায় সিন্দুর লোচনে কাঞ্জর, আঁলকা তিলক চারুভালে । 

চরণ-কমলে, রাতুল 'আলত!, বাক্ীন নূপুর বাজে ।” 



শ২৪৯৪ মধ্যযুগে বাঙগল] | 
ি 

পুনরায় কিশোরীর রূপ বর্ণনায়,__ 

আবার 

ধনী কানড় ছাদে বাধে কবরী, 

বন মালতী মাল! তাহি উপরি । 

দলিতাপ্রন গুঞ্জ কল। কবরী, 
ক্ষণ উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী। 

ধনি সিন্ুর বিন্দু ললাটে বনি 

অলক ঝলকে তহি লীলমণি। 

তাহে শ্রী কুগুডল ভাঙ পাতা 

ভ্রভঙ্গিম চাপ ভূজঙ্গ লতা | 

লয়নাঞ্চল চঞ্চল থগ্জরিট। 

তাহে কাজর শোভিত নীল ছট1। 

তিল পুম্পসম নাসা এ ললিতা, 

কন্কাতি ভাতি ঝলকে মুকুতা । 

' প্লে মোতিম হার স্থুরঙ্গ মালা । 

কটি কিন্কিণী জানু হেম কদলী। 

পদ-পন্চজ পাশে শোভে আলত।, 

মণি মঞ্ীর তোড়ল মল পাতা । ইত্যার্দি। 

“কাচলী পর নীলমণি হারিণী”। 
«রসনা কিন্ছিণী মনি, বিলোলিতা বরৰেণী, 

অলকা তিলকা দেই, সীথি বানায়ই, 

চিকুরে কবরী পুন সাজি । 

কঃ. গু সঃ 



সেকালের বসন ভূষণ । ২৪৯৫ 

নয়নহি অঞ্জন করল স্থুরপ্রন চিবুকহি মুগমদ বিন্দ; 

চরণ-কমল তলে যাবক লেখই কি কহব দাস গোবিন্দ । 

পুনশ্চ “চবরণ-কমলে রাতুল আলতা বাজন নুপুর বাজে । 

বকুলমাল! দিয়! কুস্তল টানিয়া, মধুর পুচ্ছের ছাদে । ॥ 

নীল বসন মণি বলয়া বিরাঁজিত, উচ কুচ কঞ্চুক তার ! 

শ্রবণহি টাকট (?) মণিময় হাটক কে বিরাজিত হার ।॥” 

“মণিময় স্থুরচিত দি থে উজারল মোতি” । 

ঝুণু ঝুথু মঞ্জীর বাজে-_-রুণু রুণু নৃপুর রাজে | 

“রঙ্গ পটান্বরে ঝবীপল সনতন্থঃ কাজরে উজল নয়ান” 

“মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল? “বলয় বিশাল কনক কটি কিন্কিণী' 

'মকরাকরুতি মণি কুগুল দোলনী” উর পর কিন্ছিণী, রণ রণি নুপুর পায় 

“কাচলী পর নীলনণি হারিণী, 

শ্ুতিমুলে চঞ্চল, মণিময় কুগডল? দোলত মকর আকার' 

ইত্যাদি নানা স্থানে স্তাস্ত লাসবেশ সমস্ত হইতে কাব কল্পনার অংশ 

বাদ দিয়াও সেযুগের বসনভূষণের কিঞ্িৎ আভাস পাই। গোবিন্দ দাস 
শ্রাথণ্ডে এবং যালদহে জীবনের অধিকাংশহ যাপন করিয়াছিলেন ; 

স্থতরাং তাহার বর্ণনা কতকট। মধ্য বাঙ্গালার বড় ঘরের খবর বলিয়! 

ধরিয়া লইতে পারি। 

ষোড়শ শতাব্দীর কবি দ্বিজ্ বংশীবদনের মনসামঙগলে গঙ্গাজলী শাড়ী, 

নেতের উড়নী, পাটশাড়ী, ঘুখরা, নীবিবন্ধ, ইত্যাদির উল্লেখ আছে। 

তখন স্থচেল নামক পট্রবন্ত্র ব্যবস্বত হইত। রাজ। শিকারে বাহির 

হইতেছেল, তাহার পরিচ্ছদ £-_ 
“পাগড়ী সুরঞ্জিত, শিরপর শোভিত 

শোভন সাজুয়া গায়। 



২০৯৬ মধ্যযুগে বালা । 

শ্রবণে কুগুল, করিতেছে ঢল ঢল, 

মথমলি উপানহ পায় ॥* 

ভাটের পোষ।কে 

পবিশোভ! ভাল, পুরটে মিশাল 

সচিত্র পাগড়ী মাথে। 

তাহার উপর, জরি মনোহর, 

মুকুতামগ্ডিত তাখে ॥+ 

নাপিত বিদায় পাইপ--“পট্ট কাপাস ইজার ঘোড়া জোড়া আর”।, 

অন্তত্র *শ্রবণে কুগুল, করে ঝলমল, কিরণ কাবাই গায়। হেম হীরাসহ, 

উপ উপানহ, অতি অন্থুপম পায়” পাওয়া যায়। ' কুগুল তখন এদেশেও 

স্ত্রী পুরুষ উভয়ের কর্ণেই বিরাঁজ করিতেছেন । 

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসানে চেলী, মলমল, জোড় ধুতী, 

ছিট উড়ানী, আনন্দাই শাড়ী, চিকন বনাত, গর্ভনুতী ভুর্যা, নীল শাড়ী, 

পাঁটান্বর, সালমের থান, জামাজোড়া ও ভোট কম্বলের কথা পাই। 

ঘ্গজ্জীবনের মনসামঙ্গলে কাপড়ের রাজা যাত্রাসিধ শাড়ী, অগ্রিফুলশাড়ী 

মুগ্জাফুলশাড়ী, মুঞ্জাফুল খু'ঞা, নেত প্রভৃতি বস্ত্রের উল্লেখ আছে। বদ্ধমান 

অঞ্চলের কবি মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে “কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টী 
ভাল সাঙ্জে। রতন মঞ্জ'র রাঙ্গ! চরশেতে রাজে” উত্তিতে পশ্চিম 

অঞ্চলের একটু গন্ধ পাওয়! যায়। কঠে সুবর্ণের হার, কর্ণে কুণুল, 

নাসায় গজমতি, হত্তে বলয় কঙ্কণ, অন্ত কবির মত তাহার কাব্যেও 

আঁছে। পূর্ববঙ্গের বিজয় গুপ্তের গ্রন্থে হাতে বাউটি, কণ্ঠে হাসলী, কর্ণে 

মদন কড়ি; ইহ৷ ছাড়া তিনি সুবর্ণ ঘাগরা ও শিলমণি কাচের উল্লেখ 

করিয়া অনেককে গোলে ফেলিয়াছেন। পিতলের খাড় ও লোটন 

খোপার কথাও ইহাতে আছে। এই সমস্ত মিলাইয়! গরীবের খাড়,র 



সেকালের বসন ভূষণ । ২্ঞণ 

সহিত ধনাঁঢেছর গজমতি ও মণ্ীর মানাইয়। লইলে দেখা যার যে, এই 

শতাব্দীতে নাগরিক বাজালীর বড় ঘরের বসনভূষণের পারিপাট্য বাড়িয়া 

উঠিয়াছে। এখানে অর্থের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তশালী ব্যক্তির 

বিলাসবৃদ্ধিও সুচিত হইতেছে । 

কবিকঞ্কণ কনক কেয়ুর এবং অঙ্গদ কষ্কণ হারে অঙ্গ ভূষিত করাইয়া 

“দোছটী করিয়। তসরের শাড়ী, পরাইর়। 'কুস্ুমের গাভা কবরী বাস্থিয়া। 

নয়নে মোহন কাজল দিয়! খুল্লন!কে সাধুর সমক্ষে উপস্থিত করাইয়াছেন। 

ুর্ধ্বল৷ দাসী লহনাকেও “অলক তিলক পর মোহন কজ্্বল” বলিয়! উৎসাহ 

দিতেছে ; গুয়ামুটি কবরী বাঁধিয়া মেঘন্ডম্থুর কাপড় পরিয়া বিনোদ কাচুলী 

অপটিয়া দোয়ালী কাঁকালি বাঁধিয়া লহন! কায়ক্লেশে বয়স কমাইয়া আনিল। 

কিন্তু মুখে 'মাছিতা৷ দেখিয়া! মারে দর্পণে চাঁপড়'। যাহা হউক, মণিময় 

হার, কর্ণপূরাদ্দি চড়াইয়! সেও স্বামী সম্তাষিতে চলিয়াছে। খুধ্ঈনার 

বেলার কবি শ্রবণ উপরে পরে কনক বউলি' তথ! “মণি বিরাজিত হেম 

মধুরা কিস্কিণী” ইত্যাদির ব)বস্থাও করিয়াছেন। অগ্ুভ্র শিপোমণি, 

ললাটের পি'খি, গলার পদক ও হেম পাশ্ুলীও আছে। কালকেতু 

অর্থলাভ করিয়া পপুরাতে জারার সাধ, পাটের কিনিল জাঁদ, মণিময় 

স্ত্র তায় বেড়ি । হীরা নীল মতিমালা কলধৌত কমালা কুগুল কিনিল 

্বণ্ চুড়ী*। সাধু গৌড় হইতে নুবর্ণের কড়ি মাছি, মণি, হেমহারও 

আনিয়াছেন' স্বর্গের নর্তকী রত্মমালার বেশ বিস্তাসই অবশ্য চক্রবর্তী 

কবির কল্পিত বেশ ভূষার চরম বিকাশ £__ 

স্ুরঙ্গ পাটের জাদে, বিচিত্র কবরী বাধে 

মালতী মল্লিক চাপ৷ গাভা 

কপালে সিন্দুর ফোটা প্রভাত ভামুর ছটা, 

চৌদিকে চন্দন-বিন্দু শোত! । 



২৯৮ মধ্যযুগে বাঙলা । 

ক ক ক ক . 

হীরা নীল মতি পলা, কলধোৌত কণমালা 
কলেবরে মলয়জ পঙ্ক 

পীত তড়িত বর্ণে, হেন মুফুলিক। কণে 

কেশ মেঘে পড়য়ে বিজলী 

রজত পাশুলী ছুটা পরি দিব্য তুল! টুটা 

বাহু বিভূষণ ঝলমলি। 

“দোছটী করিয়া পরে বার হাত সাড়ী” কথায় মহিলাদের বস্ত্রের দৈথ্য 

বুঝ! যায়। গরীবের কথায় 'খুঞাধুতী উড়িতে খোঁসল!” যাহা শেবে 

গু ড়া হইয়] যায়, কবিকক্কণে এইরূপ বস্ত্েরও উল্লেখ আছে; আবার 

ঝাজকন্তার বৌতুকের সময়ে “কেহ নেত কেহ শ্বেত পাটশাড়ী” দিতেছে। 

মেঘন্ডম্থুর কাপড়ের কথা কবি অনেকস্থলে কহিয়াছেন। গাত্রবস্ত্রের 

কথায় ধোকড়ির সঙ্গে সঙ্গে খাসা জোড়ারও উল্লেখ আছে। যস্তকের 

পাগ দিল গায়ের. পাছড়।১ উল্লেখ বাঙ্গালীর পাগড়ী ব্যবহার সমর্থন করে। 

“মাগের বসন পরে ভূমে নামে কৌচা” কথায় লম্বা কৌচ! করিয়। 

কাপড় পরাঁর উল্লেখ পাই। অবশ্ত ভাড়, এখানে স্ত্রীর লম্বা চৌড়া 
কাঁপড় ব্যবহার করিয়াছে; কলিঙ্গ-রাজ দরবারে কালকেতুব শান্তির 

ব্যবস্থা করিতে যাইতেছে, ঘরে যে ভাল কাপড় খানি আছে তাহাই ত 

পরা উচিত। কিন্তু “পাগ থানি বাধে ভাড়ু নাহি ঢাকে কেশ'_-এই 
উক্তি কেবল রাজদরবারে যাইবার জন্তই পাগড়ী বাধার প্রয়োজন মনে 

করিতে হইবে কি? রাজা কালকেতুর “পরিধান খাসা জোড়া” 

পাটের জোড় ইহা নিশ্চয়, কিন্তু অন্তস্থানে উল্লিখিত “খাসা জোড়া, শালের 

জোড়া বলিয়াই মনে হয়। কবিকম্কণের চগ্তীকাব্য সকল প্রকার রত্বের 

আকর। ইহার নানাস্থান হইতে কুড়াইলে “মাণিকের অঙ্গুরী” “মণিময় 



সেকালের বসন ভূষণ । ২৯৯ 

কাঞ্চন নুপুর” ও মিলে। এসব ভগবতীর ভূষণ হইলেও অন্তাত্র উল্লিখিত 

“পদযুগে মল বাকি করে ঝলমল”_-অনেক বাঁকমল ভূষিত৷ সে যুগের 

রূপসীর কথ। স্মরণ করাইয়া দেয়, ধাহাদের মিনি রঞ্জিত মসী বিনিন্দিত 

দন্ত বিকাশযুক্ত হাসি সরল। গ্রাম্য বুবতীর ৫পন্ঠ ভূষণ ছিল। “বিচিত্র 
কপাল তটি, গলায় সুবর্ণ কাটি” “কটিতটে শোতে আর কনক শিকলি;, 

রজত পাশ ও সুবর্ণ কিন্কিণী, নানাস্থানে ছড়ান আছে । 

এতক্ষণ বঙ্গমহিলার বড়ই আদরের ভূষণ শঙ্খের কথা বল! হয় নাই। 
সেকালে ইহা রজত কাঞ্চনের অপেক্ষা মুল্যবান বিবেচিত হইত । এখন 

সোনা দিয়া শাখা মুড়িয়া বা "সানায় রচিত কাটালের আমসন্ব মত 

শাখায় অনেকে সাধ মিটান। সেকালে সধবার সোহাগের, কুমারীর 

কামনার রাঙ্গা শাখা না হইলে সজ্জাই শেষ হইত না। কবিকঞ্চন 

গাহিরাছেন-_-“সব্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক, অঙ্গদ বলয়! শঙ্খ” গলে শতেশ্বরী হার, 

শোভে নানা অলঙ্কার, করে শঙ্খ শোভে টাড় বালা?-_'মন্ত্র ইন্দছের 

নর্তকী বত্রমালার বেশভূবার কথায় “পরে দিব্য পাটীশাড়ী, কনকের পরে 
চুড়ী, ছুই করে কুলুপিয়! শঙ্খ” লিখিয়৷ শাখার স্তান অনেকটা! উচ্চে 

স্বাপিত করিয়াছেন । শিবায়নের কবি শাখার মহিমায় একটি অধ্যায়ই 

অর্পণ করিয়াছেন । লাবণ।, লক্ষ্ম বিলাস, রামলক্ষণ প্রভৃতি নানা নামের 

শা! ছিল। ধশ্মমঙ্গলে শিবাই দত্ত বারুইয়ের বৌ নয়ানীর 'অন্তান্য ভূষণের 

মধ্যে “করেতে কঙ্কণ শঙ্খ বাজুবন্ধ ছড়া ছড়ান রহিয়াছে । তাহার 

সীমন্তে সুবর্ণের সিখী, অলকা-কোলে মুকুতার পাতি, প্রবাল পুরট পাতি 

গঙ্গমতি হার, কাণের কুগডল, কনককাটা! কড়ি, তথা, পুরট টাড় বিচিত্র 

বাউলী প্রভৃতি লাসবেশ ধনরাম কবি অপান্রেই অর্পণ করিয়াছেন ;£ নটী 

কুরিক্ষার প্রসঙ্গে হইলে শোভ। পাইত | কিন্তু “বান্ধিল বিনোদ খোপা 

বাদিকে টানুনী” এবং “পদ ভূষা পাত! গোটা মল' বা নাকের বেসর বেশ 



৩০০ মধ্যযুগে বাজলা । 

মানাইয়াছে। যোদ্ধবেশ বর্ণনে "গায় পরে প্টষোড়। গুরটে রচিত, 

ইতাদিতে আরস্ত করিয়। “শিরে বাধে সরবন্দ সুবণের চির, বিন্দু ইন্দু 

বাণ হেম মাঝে পঞ্চ হীরা” প্রস্তুতি মধুরে যাহ] সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা! 

একালের যাত্রার দলের বেশের আদর্শ বটে ; বর্ধমান রাঁজবাটীতে কৰি 

গ্ররূপ দেখিয়া থাকিবেন। শিবায়নে 'গিরীন্ত্র গৌরীর গায়ে দিল! 
অলঙ্কার বলিয়া! ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে বিস্তৃত বর্ণন। দিয়াছেন, তাহাতে 

কর্ণগড়ের বাঁজকন্তার বেশে সাধারণ গুহস্থের ভূষণ খাপছাড়। মত 

মিশাইয়াছে । “পায়ে দিলা পাতা মল পাশুলীর পাঁতি'_ সে আবার 

মুকুতামগ্ডিত ! “গুল্ফের উপর গোট। মল”, 'ঘাঘরের উপরে ঘণ্টার 
ঘটা”, 'বিচিত্র কাচুলী বান্ধ! বুকের উপর” এ সব বেশ সাজিল। কিন্তু 
“মরকত চুণী মণি মাঁণিক সহিত? অঙ্গুরীতে অঙ্গুলি ভূষিত করিয়া, সুবলিত 
ভুজে ন্ুবর্ণের চুড়ী দিয়! সঙ্গে সঙ্গে রজতের কন্কণ রহিল তার কোলে”। 
“হাটকজড়িত হীর! দপ. দপ. জলে” এবং “আগে সাজে পউছি পশ্চাতে 

বাজুবন্ধ” লাগাইয়াছেন! পাটথোপ। ঝাঁপা স্ুুছন্দ বলিয়া ছাড়া হয় 

নাই; ভট্টাচার্য) দাদ! রশতের কম্কণও ঝাঁপায় অভ্যস্ত ! 

'অলঙ্কারের কথায় পরবর্তী নান! কাব্যে মস্তকে রত্ব মুকুট, চূড়ামণি, 
কপালে ঝুরি, মুক্তাবধলী ও সিঁথি, পশ্চাস্ভাগে পুরট ঝাপা, থোপনা। 

কর্ণে কর্ণপুর, কুগুল, কর্ণফু'ল, চক্রাবলী বা চাকা, নিম্ন কর্ণে 'বলি', 

নাসায় নাকচন! বেসর ও মুকুতাবলী, গলায় ধনাচ্যের গজমুক্তার হইতে 

আরম্ভ করিয়া সরন্বতীহার, চন্ত্রহার, কলধোৌত কথমাল! প্রভৃতি আছে। 
শিশুর গলায় সেকালেও বাধনথ দৃষ্ট হয়। বাহু ও মণিবন্ধে টাড়বালা, 

বাউটি ঝা! বাজুবন্ধ; কেয়ুর, অঙ্গদ বলয়, সোনার চুড়ী, খাড়,, রাজ কুলী ) 
কটিতে কঞ্ষিণী ও শিকলী, আঙ্গুলে অঙ্গুরী, পদে পাশুলী, নূপুর (ঘুমুর 
দেওয়া) এবং গোটামল প্রভৃতি নান। জাতীয় মল পাওয়া! যায় । ক্রমশঃ 



সেকালের বসন ভূষণ । ৩১ 

কিরূপে একালের রুচির সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারগুলি নব কলেধর ধারণ 

কাঁরয়াছেন তাহা সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত নহে । একালের এক সুদীর্ঘ 
যাত্রার গানে শুনা গয়াছে ১ 

রমণী যতনে পরে নান! অলঙ্কার + নান। প্রকার, 

গগ্রা নাকড়া সোণার চুড়ী আর চিক্হার, 

মাছ মাছুলী, পাশা পাশুলী, কণ্টী পাইজোড় 

আর চন্দ্রহার।--হতাদি। 

পাশা পাশুলি ত বহুদিন পলায়ন পিয়াহে ; গুজরী চিকও তখৈবচ, 

এখন নুতন ফ্যাসানের হার, ফারফোর বাল অনস্তের অন্ত নাই। 

সোণার কাণবালা ইংরেজী নামের অন্ত ভূবণের অনুকূলে স্বত্ব ত্যাগে 

বাধ্য হইয়াছেন । 

সেক1-লর বাঙ্গালী মহিলার নানারঙ্গের কাচুলীর কথা সকল 
কাঁব্যেই দৃষ্ট হয়। ওড়না ব্যবহারের [বনয় পুকেেই উল্লেখ করিয়াছি; 

নীবি বন্ধন করিবার কথাও কোন কোন প্রাচীন কাবো দেখা যায়। 
কাচুলীর চলন পশ্চিমের মত বঙ্গদেশেও ছিল, কারণ কবি কৃত্তিবাস 
হইতে ধর্মমঙ্গলের রূপরাম ঘনরাম পর্য্যন্ত সকলেই কাচুলীর অন্প'বস্তর 

বর্ণন। দিয়াছেন। কবিকক্কণে ভগবতীর কাচুলির উপরে বিচিত্র লেখার 

কথা সেকালের উৎকৃষ্ট কাচুলী লেখার নিয়ম নির্দেশ করে। ঘনরামের 

চিত্রিত কাচুলী রাজবাটীর লমুন। দৃষ্টে রচিত সন্দেহ নাই ক্ষিতাশ 

বংশাবলী চরিতে ৬কার্তিকেয় রায় মহাশয় রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের 

কথায় লিখিয়াছেন--“রাজ্ঞা, রাঁজবধু ও রাজকন্তার! কার্পাস ব1 কৌষের 

শা্টী পরিতেন, কিন্তু প্রায় সমস্ত সতত কন্মোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর 

দেশীয় সন্্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাচুল! ঘাগর! ও. ওড়না! পরিধান 
করিতেন ।” ঘনরামের পরবর্তী কালে পুরুষের পাগড়ীর সঙ্গে সঙ্গে মহিল।- 



৩০২ মধাযুগে বাজলা। 

কুলের কাচলীর এদেশ হইতে অন্তর্ধান ঘটিয়াছে। পাগড়ী রাজ। 

ব৷ রাঁজপুরুষের কথার সর্বত্রই দৃষ্ট হয়; সাধারণে ব্যবহার করিত, 
কি না বল। কঠিন। কীচুলীর শ্বতি কেবল যাত্রার দলে রক্ষিত হইয়াছে। 

পুরুষের সুদীর্ঘ কেশের কথার সব্বত্র উল্লেখ আছে। কাহারও ব1 

ঠাচর-চিকন কেশ উন্ুক্ত থাকিত, আবার কেহ কেহ বেণী বাধিয়াও সখ 

মিটাইতেন। বাল্যকালে আমর! এইরূপ 'আচড়ান টাচর কেশ দেখিয়াছি 2 
কবি রবিবাবুই এ ফ্যাসনের আবিষ্কারকর্তী নহেন। চৈতন্ত দেবের সুন্দর 

কেশ মুড়াইবার সময়ে কবির কষ্ট ও ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়! সেকালে চটাচর 

চুলের প্রতি লোকের অনুরাগ বেশ বুঝা যায়। “পলায় রামের সৈন্য নাহি 

বাধে কেশ* এই কৃত্তিবাস-উক্তি হইতে আরম্ত করিয়া প্রায় সকল বঙ্গ 

কবির বর্ণনেই পুরুষের কেশকলাপের কথা আছে। 

বর্ধমানের রাঁজকবি ঘনরাম পোষাকের কথায় শাল দোশালা, 

সরবন্ধ জোড়ার উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাঁদও রাঁজবাটা যাতা- 

যাতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'জরীর পোষাঁকপরা 

বেশ চিরা মাথে”। তিনি বনাত+ মখমল, পষ্টুং ভূষনাই থাঁসা, বুটা- 
দার ঢাকাইয়া, মালদই ললাটি এবং চিকণ সরবন্দের কথাও বলিয়াছেন । 

ভারতচন্দ্রের বর্ণনে পোষাকের আরও বাহুল্য আছে, তিনি ভবানশকে 

দিল্লী দরবারের “বিলাতী খেলাঁৎ” দেওয়াইয়াছেন। এই পোষাকের, 

সংশোধিত অথচ সাধারণ সংস্করণ শেষে দরবারী পোষাকে পরিবর্তিত, 

হইয়াছিল। ইহার প্রপৌত্রের! এখনও সময়ে সময়ে দর্শন দিয়া রাজকুলের 
কৌতৃহুল তথা আনন্দবর্ধন করিয়! থাকেন। এই জোব্বা ও চোগা 
চাঁপকান এখনও কোটের সহিত ঘন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত আছেন; দুই পক্ষের 

জয় পরাজয় অস্ভাপি নির্ণাত হয় নাই। 



চতুর্দশ অধ্যায় | 
শিল্-কল!। 

পুরাকালে সোণার ভারত শিল্প-বাণিজ্যে সভ্যসমাজে কতদূর 

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল তাহা সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত নাই। প্রাচীন 

মিসর ও বাবিলন, পরে গ্রীন ও রোম ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য আদরে 

গ্রহণ করিত। এই শিল্প-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠার অংশ প্রাচীন বাঙ্গালাও 

উপভোগ করিয়াছে । এতিহাসিক প্রিনী উল্লেখ করিয়াছেন, “রোমক 

ণলন। প্রাচ্য সুচিকণ বন্ধের অস্তরাল হইতে স্বীয় অঙ্গরাগ প্রকাশ করিতে 

ভালবাসেন ১” এখানে বাঙ্গালী তাতীর হাত সুস্পষ্ট । ম্থচিক্ধণ রেসমী 
ও সু'তী কাপড় প্রস্তুত করার কৌশলে বাঙ্গালী অন্ত প্রদেশের অগ্রণী । 
প্রাকৃতিক কারণে পল্লীবাসী বাঙ্গালীর অধিকাংশই কৃষিজীবি; এই কৃবী- 

বলের আবণ্তক দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্তই প্রাচীন যুগের শিল্পীর 

আডবিভাব। অভাব বোধের সঙ্গে সঙ্গে এ শিল্পের বিস্তৃতি; বিলাসে 
উহ্বার পারিপাঠ্য একথা সকলেই বুঝেন। প্ররুতি দেবার কল্যাণে 

বাঙ্গালী পল্লার গৃহস্থের অতাব অতি অল্পই ছিল। অপেক্ষাকত সভ্যযুগে 
রাজা রাজড়ার বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত নগরে শিল্প কুশল 
লোকের আবির্ভাব বাঙ্গল! দেশেও হইয়াছিল। তাই পাল ও সেন রাঙজ- 
গণের অধিকারে ভাস্কর মণিকাবের কৃতিত্বের পরিচয় পাইঃ বিলাসী 
মোগ্নল রাজের সময়ে সাত পুরু কাপড়েও কিরূপে উলঙ্গ থাক যাইতে 

পারে, বাঙ্গীলী তন্তবায় তাহার নমুন! দেখাইয়াছে। জাহাঙ্গীরের সভায় 
ঝে। লাছেবের সহযাত্রী পাদরী টেরী যে উত্রষ্ট রেসমী. কাপড়, জড়ি, ও 



৩০৪ মধ্যযুগে বালা । 

বুটাদার রুমাল, রঙ্গীন ফুলদার শাটিন দেখিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ও 

তাহাতে কিছু ভাগ আছে। দিলীওয়াল! মিস্ত্রী তাহার সময়ে যে সব 

সুন্দর থাট, সিন্দুক, বিচিত্র বারকোব প্রস্তুত করিত, ঢাকায় তাহার 

অনুকরণ হয় নাই কে বলিবে?যে হিন্দু জাতির শিল্পীর তাক্ষু বুদ্ধি, দরিদ্র 

ভূত্যের সত্যশিষ্ঠ| প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া ধর্ম যাজক মোহিত হইয়াছেন, 

তাহারা পরে সে সব একদিনে হারাইয়া বসে নাই। 

ভারতী শিল্পের ইতিহাস লেখক প্রবাণ বার্ডভউড সাহেব ৪১ বৎসর 

পৃর্ব্বে পশ্চিম ভারতের গ্রাম্য জীবন লক্ষ্য করিয়া এক আদর্শ গ্রামের 

চিত্র নিপুণ লেখনী সাহায্যে অঙ্কিত করিয়। সানন্দে লিখিয়! গিয়াছেন ;- 

ভারতে প্রতি গৃহ সৌন্দর্য্যের নিকেতন । ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গ্রামেও শৃহ- 

কত্রী দৈ'নক কার্য্ের অবসরে হুত্র ও বস্ত্র নিন্ম ণে ব্যাপৃতা, ছায়।- 

বহুল গ্রাম্য পথের পার্থে তন্তকবায় স্বকার্ষ্য. নিযুক্ত । পথিপার্ে 
কোথাও কর্মকার ও কীাসারীর কারখানা ; কোথাও ন্বর্ণকার স্বভাবের 
অনুকরণে চাদের মত হাঁসুলী, বালা, বা ফুল ফলের মত আভরণ নিম্মীণে 

নিয়োঙ্জিত। বিকালে সমস্ত পথ আলোকিত করিয়া রমণীদলের জল 

আনিতে যাওয়ার বেশ এই কবি লেখকের হস্তে জীবন্ত প্রতিফলিত 

হইয়াছে (১)। এ সব সুষম! সেকালের বঙ্গেও ছিল। 

সেবড়বেশী দিনের কথ! নয়, পঞ্চাশ বৎসরের ও কম হইবে যখন 

' লেখক বাল্যবন্ধুদিগের দল লইয়া মাঠে গিয়া কাপাস তোলার সহায়তা 

করিয়াছে সেই. কাপাস বাটাতে আসিয়া মাতৃস্থানীয়। মহিলাদিগের 

নিপুণ হন্কে চড়কি সাহায্যে স্রন্দর তুলায় পরিবর্তিত, আছড়। দ্বার! 

হি শর কাঠির সহায়তার পাজে পরিণত, শেষে একালের যুবক 
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শিল্প-কলা । ৩৪৫ 

দিগের পক্ষে অদ্ভূত আবিষ্কার দেই চড়কায় ঘুরিয়া সরু মোটা তা 
প্রস্তুত হইয়াছে। তন্তবায়ের বাটা গিয়া! এই গৃহজাত হৃতার লাল 
পেরে ধড়। লইয়া সানন্দে বাঁটীতে আসার আহ্লাদ এখনও বেশ মনে 

আছে। আজ বিদেশী কলের কৌশলে দেশীয় শিল্প নিজ্জীব হইয়াছে। 

কলের প্রচলনে সামাজিক ও নৈতিক ছৃর্গতির কথা আজ নুতন 

আলোচন। হয় নাই 7 বার্ড উড. বিশেষ ভাবে ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন (২)। 

মাটির সাজ। ন্ররণাতীত কাল হইতে হিন্দুজাতি মৃণ্যয় পাত্র 
প্রস্তুত করিয়া গৃহকার্য্ে ব্যবহার করিয়া আমিতেছে। স্বভাবের 

অন্করণে, অভাব ও আবশুকের প্রেরণায় শিল্পকার্য্ের সর্ব প্রথম চেষ্টিত 

এই মুৎপাত্র নিন্মাণ জগতের সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছিল 

সন্দেহ নাই ঃ কিন্তু ভারতে আর্ধযজাতি অনুকূল অবস্থায় পড়িয়া এই 

সরল শিল্পে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ইহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত 

নানা স্থানের ভগ্নাবশেষের ভিতর হইতে প্রাপ্ত মৃন্ময় পাত্রের আদর্শে "দখা . 

ষায়। অতি প্রাচীন কালের কথ! ছাড়িয়। দিয় সারনাথে আবিষ্কৃত 
মৃৎপাত্র গুলি পরীক্ষা করলেই দেখা যায়, বৌদ্ধযুগে এই কার্যে; কিন্দুর 

কত অধিক দক্ষ হইয়াছিল । অঞ্জন্তা বা ভুবনেশ্বরে অঙ্কিত কলসের 

গঠন ধাহার! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহার একথ! ভাল বুঝিবেন , এস্থলে 
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৩০৬ . মধ্যযুগে বাল! । 

কলস ব! ক্ষুদ্র ঘট সৌন্দর্য্য বিকাশের নিমিত্ত প্রস্তরে ক্ষোদত। 

ভূষনেশ্বরে ক্ষেোণেদিত ক্ষুদ্র কলসের কনিষ্ঠ সহোদর ঘ্বত বা! মধু রাখিবার' 

সুগঠিত মৃৎ্ ঘটি এখনও বাঙ্গলায় অপ্রাপ্য নহে। বাঙ্গলায় প্রস্তরের অভাবে 

মাটির গঠনের কাধ্য শীপ্বই সভা সমাজের আবশ্তক অনুরূপ হইয়া উঠে । 

সম্প্রতি ধাতু পাত্র, কাচ ও অন্ত/ন্ত আপাত-মনোরম আধার মধাযুগের 
সুন্দর মৃৎপাত্রকে অপসারিত করিয়াছে ; এখনও মুশিদাবাদে কাঠালিয়। 

প্রভাত গ্কানে মাটির বাসনে যে সৌন্দয্য বিকশিত হয় তাহ) দেখিবার 

মত চাকের বা হ'তের কায়দায় এখনও খুলন৷ দিনাজপুর ও অন্যত্র 

যে সমস্ত মাটির পান্ঞ গঠিত হইতেছে, তাহা অন্রদেশের আনুক€ণ যোগ্য । 

বদ্ধমানের কয়েক স্থানে যে প্রকাণ্ড জালা ( হাঁডা । এপনও প্রস্তত হয়ঃ 

তাভ। দেখিয়া লোকে অবাক হহবে। পুর্বে এগুলি আ ও উত্তম হইত ; 

কাবণ অবস্াপনন লোকে এখন স্থায়ী ধাতু পাত্রের পক্ষপ।তী । এক শত 
বর্ধ পৃর্বের নিন্মিত এক হাড়া দেখিতেছি, বাজাইলে ধাঠু পাত্রের মত 

শব হয় । স্বৃতের সুন্দৰ কলসী ঝ মুডী রখিবার যে সুন্দর হাড়ি ৫* 

বৎসর পুর্বে স্বয়ং দ্েখিয়া'ছ সে জাতীয় দ্রব্য আর এখন প্ররস্তত হয় না। 

এখন কয়েক স্তানে চায়ের উপকরণ কাপ, কেটলি, ডিন্ নিশ্মিত 

হইতেছে ; কিন্তু উন্নতির শাশ। নাই । মুসলমান আধকার রঙ্গ দেওয়া 

হাঁড়ি বা কলসীর প্রচলন ছল । মীন! কর! পাত্র ইদের টালি প্রভূ তর 

নিদর্শন গৌড় অঞ্চলে আছে ; এখনও চাল] মাটির »নুকরণে নির্মিত 

পাত্র মুশিদাবাদ, খুলনা দিনাজপুরে মিলে । ভ রঙের অন্তত্র মাটির 

কার্ষ্যের উন্নতি অধিক হইয়াছে বটে, কিন্তু হাড় কলসার গঠন সৌষ্টবে 

বাঙ্গাল! বোধ হয় শীর্ষ স্বানয়। মুশিদাধাদ ও অন্ত কয়েক শানে 

বিদ্বীর ফরসীর অনুফরণে কালে! মাটির সুন্দর ফরসীও বহুদিন হতে 

প্রস্ত ৩ হইয়া আমিতেছে। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস রচগ্রিতা বার্ড উন্ 



মাটির কাজ । ৩৫৪ 

মহোদয় এদেশের কুম্তকারেখ নিশ্নীণ নৈপুণ্যের ও স্বাভাবিক সৌন্দর্ধ্য- 

দান শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । 
প্রস্তিমা নিশ্ীণ বিবয়ে বাঙ্গালী কুস্তকারের নৈপুণ্য বর্তমান যুগে 

বাড়িয়াছে। প্রাচীন কালের ভ্ৃর্গা ও অন্ত প্রতিমা না দেখিলেও ৫০ 

বৎসর পূর্বের প্রতিমার সহিত নদীয়! ও পুর্ব বদ্ধমানের বর্তমানে নির্মিত 
প্রতিমার তুলনায় এদ নিনম্মণ কৌশল কতটা বাঁড়িয়াছে তাহ। প্রত্যক্ষ 

করিতেছি । নদীয়। ও কৃষ্ণনগরের এবং তাহাদের দেখাদেখি অন্তস্থানের 
কুম্তকারের। যে সমস্ত সুন্দর পুতুল, জীব জন্ত ও খেলানা নিশম্মাণ করিতেছে, 

মুদণমান অধিকারের শিল্পীরা তাহার কল্পনাও করিতে পারে নাই। 

৫০ বৎসর পূর্বের কুস্তকারও মখাযুগের নিম্ীণ প্রণালাই অবলম্বন 
করিয়া আপিয়াঞ্িল। সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের ধাতু ও প্রস্তরের আদর্শ 

দেখিয়া অ'মাঞ্ের কৃম্তকার মাটির শিল্পে অন্ডের গুরু স্টানায় কইয়াছে। 

প্রতিমা এবং ছবি নিম্মাণে নদীয়ার রামলাল পাল ও অন্ত শিল্পে কুষ্জনগর 

বুর্ণীর ঘ্ধপালের নাম ইতিহাসে অঙ্কিত থাক! উচিত। 
কাঠের কাক । প্রাচীন হিন্দুধুগের সুত্রধর রথাদি নির্মাণেই 

কৃতী ছিলেন, এমন নহে; অনেকের মতে “হত” (সৃত্রধর । জাতিই 

সাব'থর কার্য করিত। তাহা হইলে তাহার কেবল বাস বাটালির 

সঙ্গেই পারচিত ছিল না; অস্ত্রের সহিত যোদ্ধগণের গলদেশেও ঘনিষ্ঠ 

সন্বন্ধগ ছিল নশাঙ্গলার শেষ দিকে ক্ষত্রিয় জাতিরই অভাব হওয়ায় 

ছুতারের সম্বন্ধে অন্তর হাত পা ছাড়াইয়া গলাক উঠিবার চিন্তা ছিল না]। 

বৃহৎ সংহত ও 'শল্প শাস্ত্রে গাছ কাটিবার ও কাঠ পাকাইয় লইবার 

এবং কোন্ কোন্ স্থানে জন্মান কি প্রকারের গাছে খাট নির্মাণ কর! ভাল 
হয় তাহাও লিখিত আছে। প্রাচীন বাঙ্গলার স্ুন্ধর 'লানাশ্রেণীর 

সিংহাসন ব৷ খট্টা নিশ্মাণের সুবিধা পাইয়াছিল কি না, তাহ! নিদ্ধারণ 



৬০৮ মধাযুগে বাঙলা । 

করিবার উপাঁয় দেখি না। তক্তপোষ মুসলমান অধিকারে জঙ্মগ্রহণ 
করিয়াছে ইহা নিশ্চয় । কবিকষ্কণ-নির্দিষ্ট ভূর্বল! দাসীর খাট বিছাইবার 

কথায় দেখা গিরাছে, ধনবানেরও ভাল ছাপর খাট ছিল না; চৌকী 
বহুকালের জিনিস বটে। শাল কাঠাল জাম প্রভৃতি কাঠের চৌকী ও সিন্দুক, 

পিঁড়ি প্রভৃতি গার্হস্থ্য উপকরণঃ উহাতেই সেকালের বাঙ্গালী ছুতারের 

কৃতিত্ব আবদ্ধ ছিল। লোহার কবজ! গ্রভৃতির ত কথাই নাই। পল্লী- 
গ্রামে হ্বীসকল, হুম্নী অতি অল্পকাল চলিত হইয়াছে । সাধারণ 
প্রচলিত “আলের কপাট” ৫* বৎসর পূর্বে দেখা গিয়াছে । এই কপাটের 

নীচে উপরে ছুই দিকের কোণে একট: শৃলের মত বাড়াইয়৷ লইয়া তাহাই 
উপরের দেওয়ালে এবং নীচের তলগড়ে বসাইয়া৷ দেওয়! হইত; এখন- 

কার মত চৌকাঠের আবশ্তক ছিল না। এই কপাট প্রাচীন বঙ্গের 

কপাটের আদর্শ মনে করা যাইতে পারে) পরে বাতাবনা পায়রা- 

খোপি প্রভৃতি কপাটে ছুতারের কা'রগড়ী বাহির হইয়াছিল। পশ্চিম 

বঙ্গের মাটির ঘরে কাঠে সুক্ষ কারুকার্য একালে যাহা দেখ! যায় তাহ। 

মন্দ বলা যায় না । মগধের স্ুত্রধর পুরাকালেও তক্ষণ কাধ্যে নিপুণ ছিল; 

প্রতিবেশী বাঙ্গালী কি একবারেই অজ্ঞ ছিল! পাটলিপুত্রের সম্রাট 
এবং রাজদরবারের রাঁজন্য বর্গের উতৎ্পাহে সেখানে কিছু অধিক উন্নতি 

সম্ভব । বাঙলার স্ত্রধরের কোন কোন পরিবার প্রস্তরে তারের কার্ষ্যে 

দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, জাতীয় ব্যবসায়ে কিছুই করে নাই ইহাঁও বলা 

যায়না । বাঙলার জলবায়ু কা্ঠখানকে “যুগ পরিমাণ” রাখেনা, নতুব। 

প্রাচীন নষুন! দেখ! যাইত। ১১৭২ সালের নির্পিত পাকা চণ্ীমগ্ুগের 

বারান্দার কডির প্রান্তে ক্ষোদিত যে হাতিশৃ ড়া ও বাধের মুখ দেখিয়াছি, 
একালে কোন বাঙ্গালী ছুতারকে আর তত সুন্দর প্রস্তুত. করিতে 

দেখি না। প্রায় ছই শত বর্ষ পর্বের নির্মিত এক মাটির চণ্ভীষণ্ুপের 



কাঠের কাজ । ৩০৯ 

চারিটা কাঠালের খু*টি €* বৎসর পূর্ধে দেখিয়াছি, এখনও স্পট মনে 
আছে, তাহার উপরে ক্ষোর্দিত অদ্ভুত কারুকার্য এদেশে আর দেখা যায় 
ন।। নেপাল ও মুঙ্গেরে এখনও উৎকঞ্ু কারুকাধ) হয় 3 শশ্তকাঠে পশ্চিমে 

মিস্ত্রী সুন্দর লত৷ পাত ফুল ফলায়; দক্ষিণ অঞ্চলেও কাঠের কাদের 

উন্নাত আছে। সাদাসিধে নকল চেয়ার আলমারীতেই এখন বাঙ্গালী 
ছুতারের বিদ্যা সীমাবদ্ধ । নৌক। নিশ্মাণে অবশ্য বাঙ্গালা সুঞ্রধর বছুকাল 

হইতে সিদ্ধহস্ত $ পূর্বকালে বড় ঝড় জাহাজ যাহাদের হাতে জন্মাইত, 
তাহাদের বংশধরের! পরে ময়ুরপজ্ষী. বজরা, পান্সী, ছিপ নির্মাণে 

কতিত্ব দেখাইয়া! আসিয়াছে। মুসলমান অধিকারে নান জাতীয় 
সুন্দর বজর। নির্মিত হইয়াছে; উৎসাহ অভাবে এ শিল্পও এখন মৃত- 

প্রায় । ৬* বৈঠার ছিপ, দশ ঘোড়ার বল ট্টামারের নিকট পরাভূ্ত। 
ডিঙ্গী এখন নদীকুলের অভাব পুরণ করে। বেহালা, তানপুর। প্রভৃতি 
সঙ্গীতের বস্ত্র এদেশের মিত্্রীতে পুর্বে প্রস্তত করিত, এখনও করে; 

একালে অন্তদেশের আদশে এই সকল দ্রব্য এবং নানাপ্রকার কাঠের 

খেলান। নিম্মীণে দেশীয় কারিগর কৃতিত্ব দেখাইতেছে। 

লোহার কাঞ্জ। গৃহকার্ষ্যের উপকরণ দা বটি, কাস্তে, ছুরী, 
কাঁচি প্রভৃতি এবং কৃষিকাধ্যের নিমিত্ত ফাল, কোদাল, বিদে, নিড়ানী 

ইত্যাদি দ্রব্য বাঙলার অন্ত স্বান অপেক্ষা ভালই হুইত। সে কালে 

দেশে লোহার সচ্ছলতা ন|! থাকিলেও বাঙ্গালা কর্মকার বহুকাল হইতে 

সাধারণ লোছা ইস্পাতের কার্ষে; দক্ষতা দেখাইয়। আসিয়াছে । বলি- 

দানের ব্যবস্থাট। শাক্ত বঙ্গে বিশেষ প্রচলিত হওয়ার খাড়া, বগি, রাম দ! 

প্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট পা”ন দেওয়ায় তাহারা সিদ্ধহত্ত হঠয়াছিল। তলোয়ার 
টা্গী প্রভৃতি অন্ত্র শন্তের বেলায় ততট! বল! চলে না; লোহার হাড়ি 
কলসী বাঙগগলায় চলে নাই। বর্ধমান জেলার বন্পাশ কামার পাড়৷ 



মধ্যযুগে বাল 

ও অন্যান্য স্থানের এবং মালদহের কর্ম্মকারেরাই খাড়া দা ছুরি প্রভৃতি 

গঠনে প্রাসদ্ধি লাত করিয়াছিল। বনপাশে পুর্বে বন্দুক' তরবারি, এমন 

কি বর্শও প্রস্তুত হইত; এখন সে কাল শিয়াছে। ইম্পাতের পা"নে 

সিদ্ধহত্ত সই কন্মকার বংশের লোকে এখন সোণার গহনায় পান দিয় 

লোকের চক্ষে ধুলি দিবার বিদ্যা শিখিয়াছে। রঙ্গপুরের খাড়া ও 
দিনাজপুরের জাত কোন্ যুগের ? 

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের ইম্পাত পাশ্চাতা সন্গাজগতে সমাদর 
লাভ কাঁ-য়াছিল । বার্ডউণ, প্রমাণ দিয়াছেন যে ভাম'স্কপের প্রসিদ্ধ 

তরবাধি ভাত-চ্গাত হম্পাতে প্রস্তত হহত। ভারতে নর্ষ্িত তরবারি 

পারস্য ও তুরস্ক সমধিক প্রপি দ্ধলাভ করিয়'ছিল। আরও প্রাচীনে 

গ্রীকদিগের ঠাবতের ইম্পাত ব্যবহার করার *থ। উল্লেখ আাছে। তীর, 

ধন্দুক. বশ, গদ]. টাঙ্গি, তরবারি নিশ্মীণের উৎকষ্ পদ্ধতি জানা ছিল। 

আমার 1 নালহান্ব ক্ষবা কি, তাহা আর নিশ্চিতরূপে ানিবার 

উপাঁধ নাই; তবে কামান বন্দুক ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার পরে ভারত- 

বর্ষেও যে অগ্রেয়াস্্ নির্মিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ এখনও বর্তমান । 

মধাধুগে বঙ্গা কর্মবক'র জনার্দন, জন্মেজয়, বিশ্বস্তর, জাহান কোব৷ 
দ্ল-মাদল, কালেখা। ফতে থ| প্রভৃতি যে সকপ কামান নির্মাণ করিয়াছে 

তাহা, এখন লোকের বিন্ময় উৎপাদন করে। দিল্লার স্ুপ্রসিদ্ধ লৌহ- 

স্তম্ভ থে হিন্দু কর্মকারের অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান 

সেই শিল্পাণ উত্তরাধিকারীর! বাঙলার যে বার হাত কামান 

ঢালিয়াছে তাহার লৌহ যেন এখনও নূতন । বাঙ্গালী নিশ্বী পিতলের 
কামানও স্থন্দর গঠিত করিয়াছে । তরবারি, গুপ্তি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র 

এখন জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যেই ভাল হুয়, সেখানে ব্যবহার 
আ.ছে। মধ্যযুগে এদেশেও তলোয়ার হইত। 



শিল্প-কল।। ৩১১ 

কাসা পিস্তলের দ্রব্য আবহমান কাল প্রচলিত খাকিলেও 

বাঙ্গালী কাসারি .য পুর্বে একার্যে সুদক্ষ ছিল তাহা বল! যায় ন। 
আচার আচরণ ঘসা মাজার নিমিত্ত সাদা ধতণের পিতল কাসাএ দ্রব্যই 

হিন্দু গৃহস্থের পঙ্নন্দ ছিল; যাহা এটো হবে না বা ঠাকুর ঘরে লাগিবে, 
তাহাতেই কাট্গরী দেখান হইত: এহ কা.ণেই কাশী প্রভৃতি ত ্থ- 

স্থানের পার লতা, ফুল, দেব-মুদ্তি প্রভূ সাজ পাইয়াছে। মসলমান 

অধিকারে মালণহে ও ঢাকায়, পরে যুর্শদাবাদে ও বদ্ধমানের দাইহাটে 

কাস পিতলের পাসন নিম্মাণের উন্নতি হইয়াঙিল। খাগড়ার উতকষ্ট 

কাসার বাপন সেকালে জগ্পগ্রহণ করে নাই। আমরা যে প্রাচীন গলা- 

তোল৷ কাপার ফেরুয়া (ঘটি) দেখিয়াছি, তাহার কাস ভাল হহতে 

পারে গঠন সৌই্ব দেখিলে এখন লোকে হ।সিবে । সেই জাতীয় আ৷ গড়! 

কাসার তঠলের ভাড় এপনও ছুষ্প্রাপ্য নঞ্ে। কালাই করা তামার 

ন্ডেকচি মুসলমান অধিকারেই পলান্ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । 

কোবা) কুশী, তাম়কুণ্ডেই বাঙ্গালী শিল্পার তামার বাসনে বিদ্যা প্রকাশ 

সীমাবদ্ধ ছিল; তাহাও পশ্চিমে ভাল হহত, এখনও হয়। খাগড়াই 

ব৷ অগস্থানের কাসার বর্তমান সুন্দর গঠন, একালের বিদেশী জব্যের 

অনুকরণে জন্মিয়াছে । কস! পিতণ্র পাত্রে কারুকাধ্য ভারতের অন্ত 

প্রদেশে যথেষ্ট দেখান হুইতেছে। মোগল অধিকারে উৎসাহ প্রাপ্ত 

দিল্লী ও মুরাদাবাদ অঞ্চলের বিদরীর কাধ্য মুর্শিদাবাদে নকল হইয়া এক 

কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু দস্তার দ্রব্য নির্মাণ বাঙ্গলায় তত 

ভাল হয়নাই । 

বয়ন শিল্পে বঙ্গদেশ অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ 

করিয়াছে । পুর্বকাঁলে ভারত-জাত কার্পাস বস্ত্র গ্রীস রোমে সমাদর 

লাভ করিয়াছিল, একথ! অনেকেই জানেন। রোমক সাম্রাজ্যের 
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সৌভাগ্যের সময়ে বাঙ্গলায় বস্ত্-শিল্প কি প্রকারে উন্নতিলাভ করিয়া- 

ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। মসলিন নামের ব্যাথ্যায় কেহ 

কেহ বলিতে চান যে, ইংরেঞ্জ বণিকের! প্রথমে মসলীপত্তন হহতে এই 
জাতীয় কার্পাস বস্ত্র লইয়া যান বলিয়! ইহার মসলীন নাম হইয়াছে । 

কিন্ত অনেকের মতে তুরক্ষের সেকালের রাজধানী মোন্ুল নগরে এই 

জাতীয় বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে লইয়! গিয়া ইহার বহুল প্রচাঁর হইয়াছিল; 

পরে সেখানেও নুন কার্পাস বস্ত্র বয়নের উদ্যম হয়। প্রাচীনকালের 

অবস্থা যাহাই হউক, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাঞ্লার বিশৈবতঃ পূর্বব- 

বঙ্গের হুম কার্পাস বস্ত্র যে দেশ বিদেশে খ্যাত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ 

নাই । ঢাকার বন্ত্রশিল্লের ইতিহাস রচয়িতা! এ অঞ্চলের নানা প্রকারের 

মলমল কাপড়ের ষে বিবরণ দিয়াছেন তাহার মর্ম নিয়ে বিবৃত 
হইল । (৩) 

(১) বুনা ( হিন্দী ঝিনা-নুক্ ); ইহ1 মাকড়সার জালের মত 

সুক্ষ । কোন হউরোপীয় লেখক ইহ। দেবলোকের পন্ীর কোমল 

করের কার্য বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন । দৈর্ঘ্য ২০ গজ প্রস্থ ১ গজ 

ওজন ৮২ আউন্স মাত্র । ধনবান বিলাসী ব্যক্তির অন্তঃপুরে এবং 

নত্তকী গাগ্িক! গুহেই ইহার 'আশ্রয়। পুর্বকালে এই জাতীয় এত 
সুক্ষ বন্ধ প্রস্তুত হইত কিন নিশ্চিত রুপে বল ষায়না। তবে ঢাকাই 

সুক্ষ মলমলের শ্রেণীর বস্ত্র পরিধান বৌদ্ধ ধন্মযাজ্িকাঙ্জের পক্ষে নিষিদ্ধ 

হইয়াছিল এরূপ উল্লেখ আছে 
(২) রংইহা প্রায় ঝুনা মসলিনের মত; ইহাকে দ্বিতীয় 

সত 

(৩ 120 01 075 000090 170810900016 01 002008 10150100, এই পুস্তক 

হইতে ঢাকার ইতিহাস জেথক জীযুক্ত যতীন মোহন রায় যে সকল উপকরণ সংগ্রহ 

করিয়াছেন তাহা দেখিয়াছি। 
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শ্রেণীর ঝুনা বলা বাইতে পারে। দৈর্খয, প্রস্থ ও ওজন উহারই ন্তায়। 

প্রতান হৃত্র সংখ্যা ১২০* (প্রতান- টানা ; শানার সংখ্যা গণলাই নিয়ম) 

(৩) সরকার আলি-_নবাবী আমলে সরকার আলি লামে যে 

জায়গীর নবাবের নিমিত্ত নির্ধারিত ছিল, তাহার আয়ের টাকা! হইতে 

বাদশা ও নবাবের পরিবারে ব্যবহারের জন্য ইহা ক্রাত হত বলিয়া! 

এই নাম দেওয়া হইরাছিল। প্রতি বর্ষে ছু পরিমাণ মলমল সরকারে 

প্রয়োজন হইত এবং ইহাতে বহু লোকের অন্ন সংস্থান ছিল। 

(৪) খাসা--অর্থাৎ উতরুষ্ট মলমল। পারসী কথাকে বিকৃত 

করিয়া ইংরাজীতে ইহাকে 095981) লেখায় অনেকে শেষে “কসাক' 

মনে করিয়! লইয়াছেন। সোণার এগ অঞ্চল মোগল আমলে উৎকুষ্ট 

খাসা মলমলের জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল (৪ )। উৎকৃষ্ট খাসাকে 'জঙ্গল খাস” 

নাম দেওয়া হইয়াছিল। দৈর্ঘ্য ২০ গঞ্জ প্রস্থ ১ হইতে ১॥* গঞ্জ; ওজন 

১০২ হইতে ২১ আউন্স। প্রতান_-১৪* হইতে ২৮০০। 

(৫) সব-নম্__এই জাতীয় অতি সুপ বস্রকে ইংরেজ কবি ৪ ৮ 

01 ৮০%51॥ ৮1700 ( বামুতে বোনা! জাল ).বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। 

পারসী ভাবায় ইহ! ৪%97176 ৫০৬ (সান্ধ্য শিশির) নামে কথিত। 

ঘাসের উপর পাতিয়া দিলে শিশির সিক্ত ভুর্ধাদল বলিয়া ভ্রম হইত। 

কথিত আছে যে, নবাব আলিবর্দি খা একদিন পরীক্ষাস্থলে একখানি 

সবনম্ মলমল ঘাসের উপর পাতিয়! রাখাইয়াছিলেন ; একটি গরু ঘাস 

থাইতে খাইতে প্র বস্ত্র খওও খাইয়া ফেলে (€)। 

(৬) আব. রোয়ান্ (আবং_জল) রোয়ান্-_ প্রবাহ ) নির্শল 

জলপ্রবাছের মত স্বচ্ছ । উৎকৃষ্ট আব. বোয়ান জলে কাঁচিত ফেলিলে 

(8) 4১17-1-880217 5 500878900--10 0015 ১যাতা 15 201108060 0100 

০৪1190 24558701500, 

(৫) 79015 097310678010109 ০ [770181) দিল ৮৪৪০ 2০06 ) 
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কাপড় আছে বলিয়! বুঝা যাইত না । কথিত আছে, আরঙ্গজেবের এক 

কন্তা এই জাত:য় বন্ত্র পরিয়া পিতার নিকট যাওয়ায় সম্রাট তাহাকে 
আবরুহীনা বলিয়া ভ্দনা করেন। কন্ঠা উত্তর কব্রিলেন “তবু আমি 

সাত পুরু কাপড় পরিয়াি (৬) । 

(৭) আলবাল্লে অতি উৎকুষ্ট। ডাক্তার ভিন্সে্ট ইহাকে 

2001191 নাম দিও গ্রীকৃ সাটিন হইতে ইহার ব্যুৎ্পত্তির সঞ্জান 

করিয়াছেন (৭) দৈর্ঘ। ২০ গজ প্রস্থ ১ গঞ্জ) ওজন ৯%০ হইতে 

১৭ আউন্কা। প্রতান স্তর ১১ শত হইতে ১৯ শত । 

(৮) তঙঞ্জেব (পারসী তন্__শরীর ; জেব-_ অলঙ্কার )। তাঞ্জাব 

মলমল কথা এখনও অনেকে ব্যবহার করে । দৈর্ধা ২* গজ, প্রস্থ 

১ গজ; ও০ন ১* হইতে ১৮ আউন্স. প্রঠান হুত্র--১৯০* । 

(৯) তুরন্দাম (তুরারকময উন্দাম্- শরীর )--অঙ্গ-রক্ষক 

অর্থে ব্যবন্বঠ । দৈর্ঘ্য ৯» গজ প্রস্থ ১ গজ; ওজন ১৯৫ হইতে ২৭ 

আডউন্ন। প্রতান সুত্র ১ হাজার হইতে ২৭ শত। 

(১০) নয়ন স্থধ (আইন্ আকবরী-_-তন্-স্থক )-- ইহ সাধারণ 

মলমল । আবুল ফঞ্জল সেকালে ইহার মুল্য ৪২ টাক। হইতে ৮২ 

টাকা পর্যান্ত নর্দেশ করিয়াছেন। দৈর্ঘ্য ২০ গজ প্রস্থ ১) গজ-_ 

গ্রতান হ্ত্র ২২ শত হইতে ২৭ শত । 

(১১) বদন-খাস্- ইহার সুতাগুলি নগ্ন সখের মত অধিক 

ঘন নহে। দৈর্ঘথা ১০ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ ১॥ গজ; ওজন ১২ আউন্, 

প্রতান হত্র সংখ্। ২২ শত। | | 

(১২) সরবন্দ (শির-বন্ধ)_ মাথার পাগড়ীর জন্যই ইহ ব্যবহৃত 

৬) 90168 00258061:2101073, 

€) 56051 $০ 5110950৫005 [ত ট৩৪0 962, 
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হইত। দৈর্ঘ। ২* হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ অর্ধ গজ হহতে এক গজ; 

ওজন ১২ আডউন্ন। প্রতান হত্র ২, শত। 

(১৩) সরবতি (কুগুলী করিয়া জড়ান )- ইহাও পাগড়ীর জন্য 

প্রস্তুত হইত । সরখন্দের মত। 

(১৪) কুামস্ (আপবী, কুমিস্-শার্ট )-_-এখনও কামিজ 

নামেই শার্ট জামা কশিত হয়। এইরূণ বস্ম পুর্ব ক্োর্ভতার গন্য 

প্রস্তত হঠত । দৈর্ঘ্য ২০ গঞ, প্রস্থ ১ গঞ্জ; ওগন ১৭ আডউন্ন প্রতান- 

সুত্র ১৪ শত । 

(১৫) ডুরিয়া_ছঈ গুকারের হৃতা পাকাইয়া ইার টানা করা 

হয়। বুনানী হইলে ভুখিয়ার ন্যায় দেখায়। ডুরিয়। মসলিনের জন্য বিঠিন 

প্রকারের ( বেঙ্গ। প্রভ্ ত) তুলার প্রয়োজন । ভুরি? লান। প্রকারের । 

রাজকোট, পাদশাহানার, কুগ্িদার, ভাকান, কাগক্ঞাহ।, কলাশাত 

প্রকৃতি ভিন্ন তিন নাম মাছে। দৈর্ঘ্য ১০ হইতে ২* গঞ্জ, প্রন্থ ১ গজ 

হইতে ১॥ গঞ্জ । 

(১৬) চারখান1-_ইহ ডুরিয়ার মত। কিন্তু বাভন্ন বর্ণের সুতা 

ছারা নির্মিত। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ডুরয়ার মত। ডুরিৎ ও চার খানার 

ডোর” গুলির আয়তশ অবশ্য এক প্রঞ্চারের নহে । চাংখানা ছয় 

প্রক:র ; নন্দন শাহী, আনার দানা, সাকুতা, কবুতর খোপ।, বাহাদার, 

কুগুদার । 

(১৭) জামদানী--ঢ।কা অঞ্চলের ফুল তোল! জামদানী বস্ত্ের 

নাম অনেকে জানেন। তাতেই ফুলতোল! এবং অন্তান্ত কারুকার্য 

হইয়। থাকে । কাপড় বুনিবার সময়েই তন্তবায়ের . বাশের হচের 

সাথায্ টানার কৃভার স্ ঘথাস্থানে ফুলের কুতা বসাইয়। দেয়। 

সোজা, বীক1 সকল দিকেই ফুলের সারি দেওয়! হইতে পারে। বাক! 
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সারির নাম তেড়ছা। স্থানে স্থানে পুথক্ পুথকু ফুল বসান হইলে 

তাহাকে বুটাদার বলে। মোগণ আমলে জামদানা বস্ত্রের অধক 

প্রচলন হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব এক এক থানি জামদানী ২৫০২ টাকা 
মূল্যে ক্রয় করিতেন বলিয়! কাথত আছে। তখনকার টাকার মূল্য 

একালের টাক অপেক্ষা অনেক অধিক | ১৭৭৬ খুষ্টাবে' নায়েব ন।জম্ 

মহম্মদ রেজ। থ! উৎকুষ্ট জামদানী বস্ত্র এক এক থানির মুল্য ৪৫৯২ 

টাকা দ্িয়াছিলেন। উৎকুষ্ট জামদান্ণ প্রস্তুত করিবার থবুরচাও্ড অনেক 

বেশী পড়ত। জামদানী সাধারণতঃ ১৭ শত শানায় বোনা হইত। 

জামদান। নান। প্রকারের ছিল 7 তন্মধ্যে আোড়াদার, বুটিধ4? তেরছা; 

কারেলা, জলবার, পান্না হাঞার, ছুবলি গাল, মেল, ছাওয়ালঃ বালে।য়ার 

গেদা, ডুরিয়া, সাবুরগ। ইত্যার্দ প্রধান । 

ঢাকার বিবরণ লেখক টেলর সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি 

উনাবংশ শতকের মধ।ভাগে ২৬ প্রকার মসলীন দোথয়াছলেন। 

উপরি লিখিত ঢাক।ই কাপড় গুলর সুত্র নম্মাণে কৌশলের সহিত 

কত নাহকুতা ও অধ্যবপায় জাড়ত ছিল; তাহ সহ.জই অন্ুখ্য। ছুই 

শত ব্য পুব্বে একথান ১৫ গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া হুশ্ম মস্লান 

৯০৯ গ্রেণ ( অন্ধ ছটাক মাত্র ) ওজন হইয়াছিল। এরূপ বস্ত্র চারশত 

টাকায় বিক্রীত হহত। ১৮৪ সালে টেলর সাহেব লাখয়াছেন যে 
তখন এ মাপের কাপড় আর ১৬ শত গ্রেণের কম ওজনের হয়না। 

মূল্য একশত হইতে দেড়শত টাক্কা) শত বর্ষের মধ্যেহ অর্থশালী 

ক্রেতার অভাবে এই অবনতি । বাল্যকালে শুনিয়াছিমাম: টাকুতে 

সুক্ষ সত! কাটায় (বক্রমপুরের ব্রাহ্মণ কন্ত। সিদ্ধহস্ত ; শস্তিপুর অঞ্চলেও 

অনেকে “সরু কাটনা, কাঁটিতে পারিত। একালে ঢাক! অঞ্চলে ছুই 
এক জন যাত্র সরু সুতা করিতে পারে; ভাল আশের কাপাস ও 
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মিলে না। লোকে অল্পব্যয়ে সক্ু বিলাতীতে বিলাস বাসনা চরিতার্থ 

করিয়া! আসিয়াছে; বহু যত্বের নকল বিলাতী আব রোয়া বা আদি 
এখন মসলীনের স্থলাভিষিক্ত । প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গলার কার্পাস 

বস্ত্রের প্রসিদ্ধি থাকিলেও ঢাকায় মোগল নবাবদের উৎসাহেই মসলীনের 
চরম উন্নতি. ইহ! অন্বীকার করা যায় না। বড় লোকের বিলাসেই 
শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন হইয়। থাকে। দিল্লীর বাদশ। দরবার 

আবরেশায়ার উন্নতি সাধনে প্রধান সহায় । সেই উৎসাহের বলে আরস্ত 

করিয়া বাঙ্গালী তন্তবায় দেশী তাতে যে কারিগরী দেখাইয়াছে, তাতের 

বাপে এখনও যেরূপ ফুল তুলিয়া! আসিতেছে, তাহা জগতের অন্থ জাতির 
অনুকরণ যোগ্য । গড়৷ হইতে আরম্ভ করিয়া সবনাম বা আবরো়া 

পর্যন্ত ক্রমোচ্চ স্তরে বঙ্গীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশও লক্ষ্য করিবার 

যোগ্য । সেকালে দেশের সর্বত্র সরু মোট দেশী কাপড় বুনিয়! 

তাত ঘরে ভদ্রলোকের টৈেবঠক বসাইয়া, আস্তে সুস্থে দৈনিক কাধ্য 

সমাধা! করিয়। বাঙ্গালী তন্তবায় নিরাহ লোকের অগ্রণী হইয়াছে। ভাল 

মানুষ বলিয়াই এ জাতিতে বুদ্ধির অভাব কল্পিত হইয়াছে ; শিল্প কলার 

এই অদ্ভুত বুদ্ধি গণনায় আসে নাই! 
সাধারণ সরু মোট কাপড় ব্যতীত দোস্ুতী, শতরঞ্জি স্থুসী 

নিম্জ1, চারখান! প্রভৃতিও বাঙলার উত্তম প্রস্তুত হয়। মালদহ ও 

মুর্শিদাবাদে মধ্যযুগে রেসমী কাপড়ের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। 
ইউরোপীয় বণিকদল রেসমের ব্যবসায়ের লোভেই কাশিমবাজার 

সৈদাবাদ ও অন্যান্ত স্থানে কুঠী স্বাঁপন করে। তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া 
মধ্যবঙ্গের রেসম হৃত্র ও বেসমী কাপড়ের সমধিক প্রাতটা। ছিল। 

রঙ্গীন রেসমী ও সতী কাপড় মুসলমান অধিকারেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে? 
ঝঙ্গরেজ নামে এক সম্প্রাায় রঙ্গ ব্যবসায়ী মুসলমান এখনও মুর্শিদাবাদ 
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প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। স্বাভাবিক রঙ্গের রেসমী কাপড়ের নাম 

কোরা ; ক্ষারী করা বা! ধোয়৷ হইলে তার নাম হয় গরদ। এইরূপ প্র 
বন্ত্রই প্রাচীন কাল হহতো [হন্দুরা বাবহার করিয়া আসতেছে ১ বিবাহা।দ 

কাধোর জণ্ঠ ও মহিল। গণের নিমিত্ত লাল, জরদা, ধূপায়!ঃ ময়ুরকতি ও 

অন্ত রঙ্গে কাপড় তৈয়াণী করা হয় । ক্রেসমেএ হাত ঝাড়া বা যে 

সমণ্তড কোয়৷ হইতে পোক। কাটিয়া বাহির হইয়া ।গয়াছ্ে তাহার সুতায় 

যে কাপড় হয় তাহা নাম মটকা। স্তা [*শান দয়; বুনিলে 
“বাষফ তা” হয়। গভন্কতা, আসমান প্রভৃতি মান ক।পড়ও আছে। 

বাকুড়া, মানভূম প্রভ্ ত স্থানের তসর, ক্ষৌম পা নেত খন্ত্র নামে পুর্বে 

প্রাসদ্ধ ছিল । “এডি” আলশাম হইতে পূর্ববরঙ্গে মা.1। এখন তস-রর 

ছাট কেটে আদর পাইতেছে। রেসয, তস”, তুলা ঠিন প্রকার বস্ত্র 

বয়নে বাঙ্গালার ক্লাতুত্ব থাকিলেও জড়িদার বা বুটাদার বন্ত্রে দিল্লী 

অথবা কাণশীর শিল্পীর স'হত এ দেশীয় শিল্পার কোন কালে তুলন! হয় 

নাই ' বেনারশী পাটী সুদার্ঘ কাল ভাবত প্রসিদ্ধ, *শ্চিমের মত জড়িণার 

বন্ত্র কোথাও হয় না। কিন্তু সাদ] সিধে ফুল ঢাকাই, শান্তপুরে 

প্রভৃতি স্থুতী ৬ মুশিদাবাদা বেসমী পরাস্ত হয় নাই । স্ুচের কাধ্যে 

বঙ্গের খ্য'তি ছিল ক্ৃতার মত রেসমী বস্ত্রাদিতেও বাঙ্গালা এখন 

পশ্চাতে পডিতেছে। জাপানা ও ইউরোপীর খাপাঙত মোহন সাদা 

“সিন্ক' একালে সঙজারে সন্তাদরে স্বীয় সৌষ্ট সন্দর্শন করাইতেছে। 
লাহোর ও বোম্বাই প্রদেশের মহাশৃর প্রভৃতি স্থানেও রেসমী শঙ্পের 
উন্লাত আছে; তাহাদের বিবরণ এ পুস্তকের বষয় নগে। 

ভূষণ । অশন বসনের বেলায় বঞ্গবাস। যে ব্যবস্থা করিতে পারিয়া- 

ছিল, ভূষণের বেলায় আর ততটা বলা চগে না। প্রথম কথা, বাঙলার 

মাটি প্রথম ছুইটি উপকরণের অনুকূল। কাব্য কলার *শোণায়' বাঙ্গল! 
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বলিলেই যে সোণা রূপার খনি এ দেশে স্থুলত হইবে, এমন কোন 
কথ! নাই। নম্মরণাতীত কাল হইতে মানব সমাজে অলঙ্কারের 

আকাজ্ষ! জাগিয়াছিল; তাই লতা পাত ফুল ফলের হার বালা 

হইতে জড়োয়! গহন! পর্য্যস্ত সকল শ্রেণীর ভূষণ এখনও সত্য অসত্য 
নর নারাঁর কান্ননিক সৌন্দধ্য বিধানে নিয়োজিত। পাখীর 

পালক. মৃত জন্তর হাড়, কাড় পল৷ প্রভৃতি কত শত ছাই তক 

রমণীর অলঙগ্কারের আপন গ্রহণ কারয়াছে। ধাতুর আঁবঞ্কারের 

সঙ্গে সঙ্গে লোহা পিতল সোণা রূপা পর পর পঙ্গীয় রমণীর সাধ পুর্ণ 

কিয় ছে। প্রান ধলিয়াই হাতের লোহা এয়োস্ত্া চিত । বৈদিক 

যুগে স্বর্ণাপঙ্কারের ব্যহার ছিল; পৌরাণিকে সোণা মাণিক আছে, 

অমর কোব নান। অলঙ্কারের ন।ম দতেছে, কিন্নরী রাক্ষপীও কবির 

কথায় নানালঙ্কাঃ ভাযতা ;ঃ মধ্যবুগের বাঙ্গালা কবির বণনায়ও সোণ। 

রূপাব ছড়াছড়ি আছে, দেখা শেল। কিন্ত বাশুবিক পল্লীর দরিদ্র 

বঙ্গনারীর পক্ষে সে সব “শ্রুতৌ। [স্থতঃ” মতই ছিল; অবস্থা বিশেষে 

কস' পিতণ হইতে রূপা পধ্যন্ত উঠিত। একালের বাঙ্গলায় ক্রমে 

উঠিয়া গেশেও প্রতিবেশিনী "পশ্চিমা রূপসার হাতে পায়ে দশ পনের 

সের কাপ শিতলের তথা-কথিত অলঙ্কার প্রত্যক্গ কাঁরয়া আমরা 

বঙ্গ “ল।র অতি বুদ্ধ প্রপিতামহাদিগের নধর বপুর শোভা সেকালের 

ভূষণ কল্পনা করিয়া লইতে পারি । আমরাই বাল্যে যে গোটা এবং 

বাক্মল ও গুজরা, পঞ্চম” হান্ুণা ও গোট, পহছেঃ থাড়ু) কম্কণ 

প্রভৃতি মোটা মোটা রূপার গহনা এবং ছয় আঙ্গুলি ব্যাস যুক্ত 

সোণার নথ ও বেডপ ঝুম্কে! -টড়ি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার কারিগর 

একালে বর্তমান থাকিলে ক পুরস্কার লাভ করিত, সেকথা নাই 

তাবিলাম; কিন্তু সেই সমস্ত অলঙ্কার পরাইয়া উল্কী শোভিত 
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কপালের উর্ধদেশে সিন্দুরের ঘটার সাজন দিয়া, দাতে মিসি, কাজলে 

নয়ন উ্জল করিয়া শ্বয়ং রুস্তাকে আনিয়! উপস্থিত করিলেও একালের 

যুবক দল যে চমকাইয়া! উঠিবেন, তাহা হুলফান্ বল! যাইতে পারে । 
সেকালের বপলীতে কাসারি খাড়ুগড়া ও রূপার মল বাল! হান্ুলী, 
চিৎ কল্প নির্মাতা তথাকধিত ন্বর্ণকার শিল্পকুশলতা দেখাইবার 

অবকাশ পাইত। নগরে “কল ধৌত কঠমালা» বা “সতেশ্বরী হারের 

অবকাশ ছিল এবং ব্যবসারী ধনাঢ্য লোক ধনপতির মত বাটী ফিরিয়! 

মানিনী গৃহিণীকে পাচ পল সোনা” দিতে পারিত। কিন্তু ধনবানের 
দেখান্দোখ ধার কণিয়াও কাণে সোন। পর। প্রাচীন বঙ্গের রীতি ছিল 

'না। তাই বসন ভূষণে বিলাস মোগল অধিকারের পুব্বে এ দেশের 

গ্রাম্য সমাঞ্জে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই; এবং উৎসাহ অভাবে 

(সোণাদানার শিল্প-কর্ধন মৃতপ্রায় ছিল। অবশ্ত দক্ষতর গ্রাম্য শিল্পরাই 
নগরে গিয়৷ প্রতিষ্ঠা লাভ কারত। আমর! বাব গৌড়, আন্ব সোণার 

মৌর” ছেলে ভুলানে! গানে ছিল ; কাব্যের সাধু সোণার খাঁচা আনিতে 
কষ্ট করিয়া! গৌড়ে গিয়াছিল, হোসেন শার সময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য পা 

ব্যবহারের কথ! প্রবাদমূলক ইতিহাস সমর্থন করে। গৌড়ের কথা 

ষাহাই হউক, ঢাকার রূপার কার্যে কারিগড়ী যে পরবস্তী কালের ইহা 

নিশ্চন্ন। ঢাকাই শাখার শিল্পও আধুনিক ; ২৫ বৎসর পূর্বেও পূর্বব- 
বঙ্গে হাতধোড়া গাল লাগান রঙ্গীন শাখার চলছিল । সোণ! জড়ান 

শাখা বা সোণায় ঢাক লোহা একালের হৃষ্টি। মীনা করা বা গি্লি 
ধাতুর গহনাদ সেকালে ছিল না. বলাই বানুল্য। প্ররুতির কৃপায় 

পপুষ্পফলে সমৃদ্ধে' বঙ্গে কোন কালেই ফুল সাবের ভাব হয় নাই। 

রাজার বাড়ী ফুল যোগান 'হীরা” মালিনীই ষে কেবল মাল! গাথায় 
বাহাহগা দেখাইয়াছে তাহা! নহে। গৃহস্থ কন্তাও বেল যুই বকুল সাজে 
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সিদ্ধহস্ত ছিল; বড় কাস কর্মে মালীর সাহাধ্য আবশ্যক হইত । এখন 
“তিলি, ম!লী, তামুলী+ শাক শাম মাত্র শুনা যায়। মালাকার জাতি 

পশ্চিম বঙ্গে প্রায় দেখা হায় না; তমোলুকে ছু দশ ঘর আছে। 

ভাহারাও ফুল মালার কাত করে নাঃ সহর বাজারে লানা শ্রেণীর 

লোক এখন একার্ষো নিয়োজিত । 

চিত্র বিষ্যায়ও যুসলশান অধিকারে বাঙ্গলার শিল্পী পশ্চাৎপদ 

ছিল। বৌদ্ধাধিক্ারে ভারতের অন্যান প্রদেশে চিত্র বিষ্যার সমধিক 

উন্নতি হইলেও বাঙ্গলায় উহার চিহ্ন দেগা যায় না। পরব; কালে 

পরতিমার্দিব চাল চিত্রে বা পট নিন্মাণে যে টুক কুতিত্ব হইয়াছিল, 

শন্ুমত হয়, মুসলমান বাছগের উৎসাহের অভাবে ভাহাও পাণর চাপা 

পড়িয়ীছিল। বিজেত' পাঠান বিশ্বাস কতিত যে, চিত পিগ্ঠা পন্মশান্সের 

বিরোধী ; এখনও প্রাণী চিত্রে অনেক মুসলমানের আপত্তি আগে । 
সেকালের হিন্দু ভুম্বাধীবগেরও বে ইহাতে বেশ মন্থরাগ [ছিল এমন 
প্রমাণ নাই । মনন্বী আকবর বাদশার উৎসাহে দিল্লী অঞ্চলে নানা 

তাবের চিত্রবিগ্যার পরিপুষ্টি হইতেছিল, তন্মধ্যে হাতির দাশের দ্রব্যের 

চিত্র প্রসিদ্ধ । রাজপুতানায় ইিপুর্ধেই চিত্রবিদ্ভার উৎকর্ষ সাধন 

হইয্াছল। মোগল অধিকারে পারস্য, ইটালী হইতেও চিত্রকর আনাইয়। 
শিখান হইত। কিন্ত সে আোত বাঙ্গাল পর্যযস্ত প্রবাহিত হয় নাহ। 

মুশিদ্দাবাদে ছই চারিটা প্রাচীন চিত্রের যে নিদর্শন দেখা [গয়াছে, 

তাহাতে হিন্দু অপেক্ষা সেকালের মুসলমান চিত্রকরেরই দক্ষতা সুস্পষ্ট। 

শেষে পটুয়া চিত্রকর নামে ন! হিন্দু না মুসলমান এক শ্রেণীর শিল্পীর 

আবির্ভাব হইয়াছিল। রাজা রুষ্ণচন্দ্রের সভার যে মু্তি কৃষ্ণনগরে 

আছে, তাহা এই জাতীয় চিন্রকরের হস্তপ্রহ্থত ; রাজ। ও চামর-ধারীর 
মুখ এক ছ্ীচেই রঙ্জান। চালচিত্রে সাধারণ চিত্রকরের নৈপুণ্য সকলেই 

২৯ 
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দেখিতেছেন ; ইহার অধিক কোন কালেই উঠে নাই। তবে নদীয়। 

অঞ্চলে প্রতিমার মুখ গঠনের সঙ্গে উহার চিত্রেরও উন্নতি ঘটিয়াছে। 
বঙ্গের চিত্রকরের থেলান। পুতুল বা রং দেওয়৷ পাত্রও নিকট শ্রেণীর 

শিল্পের নমুনা । রং করার কথায় বল! যাইভ্তে পারে? নীল রঙ্গের স্যষ্টি 

বাঙ্গালায় না৷ হউক, নীল গাছের চাস ও নীলের উন্নতি এখানেই 

হইয়াছিল; তাহ ইউরোপীয় আগমনের পরে নহে। 

মীন। ও বিদরী । কালাই ও মীনা করার পদ্ধতি মুসলমানদিগের 
প্রবর্তিত মনে হয়। তাত্র পাত্রের কালাই করা ন্ডেক্চী প্রনৃতি পাত্র 

পোলাও কালিয়া রান্ধিবার উপকরণ হিন্দুর কার্ষ্যে খাটি তাম! ভিন্ন 

লাগেনা । মীনার ব্যবসায়ও সহরে মুসলমানের কার্ধয ছিল। বিদরীর 

কাধ্যে দ্িলী অঞ্চলে শিক্ষিত মুসলমান কারিগর বাঙ্গালার সেকালের 

রাজধানীর শিল্পীর গুরু । মোগল অধিকারেই এই শিল্পের সমধিক 

উন্নতি ঘটে ; এই কারণে মুশিদাবাদী মুসলমান শিল্পিই এখনও বিদরীর 
কার্ষে প্রসিদ্ধ ঃ হিন্দু সোণার তাহাদের নিকটেই শিক্ষিত। হাতীর 

দাতের কাধ্য সন্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। হাড়ের ব দাতের 

পাশ! বাঙ্গাণার নিজন্ব হইতে পারে; কিন্তু এখানে কারু কাষ্যের 

দৌড় চক্ষুনান পধ্যন্ত। মুশিদাবাদের হাতীর দাতের সুন্দর কাধ্য 
এ কালের । 

প্রস্তর শিল্প। মধ্য বাঙ্গলায় প্রস্তরের অভাব। দূর দেশ হইতে 
পাথর আনাইয়৷ হন্ম্য ও মন্দিরা নির্মাণ করা রাজা রাজড়ার কাজ। 

তাই বাছলায় প্রস্তর শিল্পের সেরূপ বিকাশ হয় নাই। তথাপি পশ্চিম 

বঙ্গের প্রান্তের এবং গৌড়, পাওুয়!, ঢাক! প্রভৃতি সে যুগের রাজ- 
খানীতে প্রস্তর শিল্পের অনেক নিদর্শন পাওয়। যায়। নিম্মীণ প্রণালীর 

কথা. বিশেষজ্ঞ পঞ্ডিতের জন্য রাধিয়া- আমর! এঁ নিদর্শন গুলির উল্লেখ 
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করিব। গৌড়ের ও পাওুয়ার মস্জীদৃ গুলির মধ্যে প্রাচীন হিন্দুযুগের 
শিল্পের নমুনা দেখা যায় । মন্দির বা হন্ম্যের ক্ষোদিত প্রস্তর মস্জীদ 

নিম্মাণে লাগাইয়। দেওয়া! ভারতবর্ষের সব্বত্র মুসলমানের রীতি হুইয়া- 

ছিল। কুতব. মিনার বা আল্তমিসের মস্জীদ্ শির্মাণে হিন্দু উপকরণের 

যেরূপ ব্যবসার হইয়াছিল, মধ্যযুগের বাঙ্গলায় তাহার অন্যথা হয় 

নাই। তাই আন ব: সোণা মস্জীদে, বার দুয়ারি বা দখল 

দরজায় হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন মিলে । ফিরোজ শার মিনার পাঠান 

স্থাপত্য। মুল্যবান কাল ক্রি পাথর মে যুগের বাঙ্গলার অনেক 

প্রসিদ্ধ হন্ম্যে লাগান আছে ; মস্জাদের খিলানেঃ গুহদ্বারে, বা ভিতরে 

এই জাতীয় পাথর দেখা যায়। মুশিদাবাদে জগৎ শেঠের প্রাচীন 

বাটীতে এক কাল কষ্টি পারের হাউজ ছিল; সম্ভবতঃ ইহ! গৌড় 

হইতেই আনীত। কিন্তু এই সকল পাথরের কাজে বাঙ্গালী মিস্ত্রীর 

কতটা হাত ছিল তাহা বল ঘায় না। পাঠান পদ্ধতিতে ইষ্টকে 

নির্মিত মস্জীদ গৌড় ভিন্ন অন্তত্রও দেখ! ঘায়। দুই একটির নাষ 

করিব (১) সোণার গ।- গোয়াল-ডিতে হোসেন শার সময়ের পুরাণ! 

মস্জীদ-__প্রাচান ইটের, প্রগ্তরে ক্ষোদিত মিহবাব। দ্বারদেশের 

বেলে পাথরের স্তন্ত হিন্দু যুগের । (২) হুগলা পাওুয়ার মিনার ও 
মস্জীদ্ (৩) সপ্তগ্রামে অমাল উদ্দীনের প্রাচীন মসজিদ (৪) খুলন! 

বাঁগের হাটের ষাট গন্বুজ- নির্মাণ প্রণালী একটু পৃথক ধরণের । (৫) 

ঢাকায় শায়েস্তা খা নির্মিত পরি বিবির মস্জীদ । ইহা ভিন্ন দিনাজপুর 

গঙ্গারামপুরে (১৫ শ শতাব্দী ), গোপাল গঞ্জে ( বাবেক শা--১৩৬৫) 
রঙ্গপুর পীর গঞ্জের হাঁতি-বাধ! মস্জীদ। কস্বার শী জলাল মস্জীদ 
প্রভৃতি . প্রাচীন ইক নির্মিত. যে সমস্ত মস্জীদ আছে, তাহার মধ্যেও 

সেকালের প্রস্তর শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণ কার্য্য গ্াথনি 
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প্রভৃতি বাঙ্গালী মিন্ত্রীর, সন্দেহ নাই । পাঠান পদ্ধতির প্রধান স্থপতির। 

পশ্চিমে মুসলমান ; হিন্দু ভাঞ্চর মস্জীদের প্রস্তরের কার্ষ্যে নিধুক্ত 

হহয়াছল কিনা, বল। বার ন|।। বরেন্দ্রে যেসকলস্তম্ত ও প্রস্তর শিলের 

নমুনা] পাওয়া গিন্বছে, তাহ! হিন্দুকালের। 

হিন্দু শিল্পের পরিচয়ে পশ্চিম রাঁড় হইতে শারম্ত করিণ। বদ্ধমীন, 

কাকস। পালায় গৌরাঙ্গপুর জগ্গলে ইচ্াহ ধোবের সুবিখ্যাত দেউল-_ 

প্রাচান হকের । এমা পার গড়ের বহমান মন্দির প্রানের মংঙ্গার | 

আসানসোন খানাক্ কল্যাণের] খ। দেবীস্থান মন্দির এবং গারুই 

এর 'গ্রাসীন গ্রস্ত মন্দির উল্লেখ যোগ্য । ব্রাকরের ও কাঁতিরাসের 

প্রাগান প্তরনন্দিবের গঠন অসাধারণ তাপের । পারভুমির বঞ্রেশ্বরের 

প্র-সদ্ধ মন্দির বেগ্ধনাথ মন্দিরের ধরণে নিম্মিত ॥ বেগ্ভনাথের অন্দির 

নিম্ম।নণেও শাঙ্গাল'র হাত ছিল ইহ! অন্রমিত হয়। অনেকে কুবনেখর 

মন্দিণ নি'াণেও বাঙ্গালীর অংশ চান । বিষুণপুরের পাতলা! ইষ্টুক 

নির্মিত প্র।চীন মন্দির গুলির গঠন প্রণালী ও কারুকাধা লোকের 

খিশ্রয় উৎপাদন পরে। জোড়-বাঙ্গলা মন্দিরের (১৫৭২ খুঃ) গঠনে 

বাঙ্গালার বিশেবত্ব লক্ষিত হয়; মল্লেশ্বরের মন্দিরও এ প্রাচীন বাঙ্গল। 

ধরণের । বাঞ্গলা ঘরের অনুকরণে প্রাচীন বাঙলার মান্দরাদি নির্মিত 

হইত ; এহ প্রণালী অন্ান্ত প্রদেশের লোকে ও গ্রহণ করায় স্থাপত্যে 

বাঙ্গল। পদ্ধতির সুনাম আছে । বিঞুপুরের ছুর্গদ্বারও সুন্দর স্থাপত্যের 
নিদর্শন । সেখানকার অন্ঠান্ত মন্দিরের মধ্যে রাসমঞ্চ মন্দির, কালাচাদ 

ও মুরলীধরের মন্ৰির উল্লেখ যোগ্য । ইহাঁর সব গুলির বাহিরের ইটেই 
কারুকার্য আছে। তমোনুকের বর্গতীমার প্রাচীন মন্দির এক বৌদ্ধ 
বিহারের স্থানে নির্মিত হইক্লাছে, অনুমিত হয়। বীকুড়ায় এক্তেশ্বরের 

প্রস্তর মন্দিরও সুন্দর ; ছাতনার প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে 
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ভাঙক্করের কার্য্য। ৩২৫ 

তারিখ অক্ষিত ইট. পাওয়া গিয়াছে । ভায়মণ্ড হারবারে জাতের দেউল 

নামে মন্দিরটির নিকটে প্রাপ্ত সংস্কত লেখ দেখিয়া রাজা জয়ন্তচন্দ্রের 
(৮৯৭ শক.--৯৭৫ খুঃ) বলিয়। অনুমিত হইয়াহে। খুলনা গোপাল- 

পুরের গোবিন্দ মন্দির প্রতাপাদিত্য নিম্মিত বল। হয়। গোয়ালন্দ 

রাজবাড়ীর টাদ রারের মঠ ষোড়শ শতাব্দীর নিম্মাণ প্রণালীর নমুনা | 

পরবন্তী কাঁলে ষেসব নন্রুত্র হইতে একুশ রত্র পর্যন্ত মন্দির নিশ্মিত 
হইয়াছিল, তাহার ধরণ অন্য ওকার। অনেক গ্াচীন মন্দিরের 
ইষ্টক জঙ্গ্য করিবার মত; দিশীজপুও কান্তনগরে কিঞ্চিৎ পরবর্তী 
কালে নিশ্মিত ইষ্টক মান্দরের দু চমত্কার ছিল; ভুকম্পের পর 

আপ সে শ্রী নাই। 
তারের কার্যে হিন্দুবুগে বাঙালী শিল্পী থে সুক্ষ হইয়াছিল? তাহার 

প্রমাণ আছে। উত্তর বঙ্গের ধানান্, বীতপাল প্রস্তি ভাঙ্ষপেরা থে 
ভাবে যুন্তি শিন্মাণ করিয়াছে, তাহাই তিব্বতে অন্ুক্রণ৬ হইয়া বৌদ্ধ 

প্রতিমার [বশেবত্ব ক্লূুপে পারভ্ঞাত হইয়াছে । সংপ্রাতি বাঙলার নান। 

স্কানে প্রস্তর মুর্তি বা ভগ্নাংশ পাওয়া যাইতেছে ; ছুইথানি ০: 

সুন্দর চিএ গ্রন্থে দেওয়া গেল। সিংহবাখিন।, চণ্ডা, হম) ও পিছু শু 

এবং বৌদ্ধ দেধঙ।দের শুর্ভি আছে। হিন্দু বাজগণের অধিকারে 
নিশ্মিত শঙ্খ চক্ষে গদাধারী বিষুরমুণ্তি পশ্চিম বঙ্গের সর্ধন্র সম্পূর্ণ 

ঝা ভগ্প 'অবস্ায় দৃষ্ট হয় । পরবতী কালে বাঞ্চাল। ভাক্করের শিপুণতা 
কেখদ শিব লিঙ্গে গ্ন্ত খাঁকায় উন্নতির 'অবকাশ ছিল না! বর্ধমান 

দাইহাটের হুত্রপর ভাক্করেরা পৃৰ্বাবধি প্রস্তর শিল্পে পটুতা দেখাইরাছে। 

অল্পকাল পুব্ৰে নবীন ভাঙ্করের ক্ষোদিত ক্ষীর গ্রামের ষোগাগ্া মুর্তি 

এবং ছুইটি কৃষ্ণ মূর্ভি উৎকষ্ট প্রস্তর শিল্প বলিয়া বিবেচিত হ্ইয়াছে। 
উত্সাহ অভাবে এই শিল্প এখন মৃত প্রায় । 

নি 



৩২৬ মধ্যযুগে বাজলা! | 

ইষ্টক নির্মাণে মধাযুগের বাঙ্গালী সমধিক নৈপুণা দেখাইয়াছে। 

পালবংশের কীর্তি মুর্শিদাবাদ সাগর-দিঘীর দশটি ঘাটের ভগ্রাবশেষের 
নীচে এবং অন্যান্ত স্থানে যাহ! দেখিয়াছি সেগুলি গুপ্ত যুগের বা 
নালন্দার পশ্চিমে বড় ইটের কনিষ্ঠ সহোদর। পরবর্তী কালে গৃহাদি 
নির্মাণে পাতল। ইট ব্যবহৃত হইত? ইহার কোন কোন গুলি লম্বা 

চৌড়ায় বেশী ছিল। গোৌড়ের মস্জিদে, ইছাই ঘোষের দেউলে বা 

সপ্তগ্রামে ইহ। দুষ্টু হয়। কিয়ৎকাল পরে খোদকারী করা ও রং 
দেওয়। ইট ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই পাতল৷ ইট বহুদিনের হইলেও 

লোণা লাগিয়া! তত ক্ষয় হয় নাই, যতটা পরুবর্তী কালের লম্বা চৌড়৷ 

ইট হুইয়াঁছে £ প্রাচীন মুর্শিদাবাদেও এ শ্রেণীর ইষ্টক দৃষ্ট হয়। মীনা 

কর! ইটও গৌড় প্রভৃতি স্থানে দেখ! গিয়াছে । কাচা ইটের উপর 

নানা! প্রকার চিত্র বিচিত্র করিয়া পরে পোড়াইয়া সুন্দর বং ফলান 

হইত। এই জাতীয় ইষ্টক গোঁড় পাগুয়া, সপ্তগ্রাম, বীকুড়া, দিনাজপুর 
ভূষণ, নদীয়া, রাজসাহী প্রভৃতি জেল! হইতে সাহিত্য পরিষদের 
ভাগ্ডারে আনীত হইয়াছে । কোথাও দেবযুর্তি কোথাও বা সন 

তারিখ পর্যন্ত দেওয়া আছে। ইঞ্টকের গৃহা্দি নির্মাণে সেকালে যে 
মসলা ব্যবহৃত হইত তাহা একালের চুণ সুরকি অপেক্ষা দুঢুতর বোধ 

হয়। বাঙলার নানাস্থানে ক্ষুদ্র নদীর উপরে যে বাদশাহী সেতু গুলি 

আছে, তাহারা এত কাল ঝঞ্তরাবাত সহা করিয়াও যেমন ঠিক আছে, 

শত বর্ধ পূর্বে নির্মিত এঁ শ্রেণীর সেতু তত ভাল নাই। খিলান 

বড় না! হউক, পাক। গাথনি হইত। বাঙ্গলার নানলাস্থানের হূর্গাদির 

তগ্নাবশেষের মধ্যেও সেকালের নানাজাতীয় ইটের এবং কোথাও পাথরের 

থামের গঠন প্রণালী দেখা যায় । 

পেটরা পাঁটা। বেত ও বাশের পেটরা এবং ঝুড়ী চুপড়ী নিম্মাণে 
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পাটা-চামড়া | ৩২৭ 

বাঙ্গালীর দক্ষত। বহুকাল হইতে আছে, কারণ উপকরণ এখানে 

বথেষ্ট। কিন্তু নিয় শ্রেণীর কন্মীর হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় এবং তথাকধিত 

তদ্রলোকে এসব হান ব্যবসায় বলিয়া তুচ্ছ করায় বাহলার পেটর! 
প্রতিবেশী বিহারী বা উড়িয়ার হস্ত-শিল্পের নিকট শীঘ্রই পরাভূত 

হইয়াছে ' ৫* বৎসর পুব্বে যে সব সুন্দর পেটর! দৃষ্ট হইয়াছে, তাহ! 
প্রারই পশ্চিমের নির্মিত ; পুব্ব বঙ্গে এই শিল্পের কিছু উন্নতি ছিল, 

তত বনের আধিক্যই তাহার অন্ততম কারণ । ণীতল পাঁটাও পূর্ববঙ্গের 
শিল্প ; মোগল অধিকারে দিলটের শীতল পাটা দিলা দরবারেও আদর 

পাইয়া(ছল। মাদুরে মধ্য-ব্দ “মদিনীপুরের মছলন্দের নিকট মস্তক 

অবনত করিয়াছে । “বেউনী টাঙ্গনি ঝাঁটি, ছাত। টোক গড়ে নাটি, 

কথায় কবিকঙ্কণ ডোমের বৃত্তি নির্দেশ করিয়াছেন । 

চামড়ার কাজ । চম্মের ব্যবসায় ও শিল্প হেয় কাধ্যের মধ্যে 

পরিগণিত হওয়ায় বাঙ্গলায় কোন কালেই ইহার উন্নাত হয় নাই। 

সমৃদ্ধ লোকে প্রাচীন কালেও পাছুকা ব্যবহার করিতেন ; পাটলিপুত্রে 

ফুলদার পাকা মেগাস্থিনিস্ও লক্ষ্য করিয়াছেন। বাঙ্গালী চামারের! 

হিন্ুযুগে এইরূপ পাছুকার্দি নিম্মাণে কি পরিমাঁণ কৃতিত্ব লাভ 

করিয়াছিল, তাহ। জানিবার উপায় নাই । তবে বুদ্ধের উপকরণ চর্ম্ের 

ঢাল, ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি বাঙ্গালী মুচির হস্তেও সুন্দর প্রস্তুত হইয়া 
আসিয়াছে । কবিকক্কণ গাহিয়াছেন, “মোজ। পানাহি জীন্, নিরময়ে 

প্রতিদ্বিন, চামার বসিল এক ভিতে' । পাছ্কার প্রয়োজন সে যুগে 

অতি অল্পই হইত । পল্লীবাসী তরদ্রলোকেরও এক যোড়া মাত্র চটি 

চালের বাতাক়্ তোল! থাকিত ; অন্তন্থানে যাইতে হইলে তিনি কখনও 

হস্তে উঠিতেন, কখনও পায়ে পড়িতেন, ইহ] বাল্যকালে দেখা গিয়াছে। 

খড়ম তখন নিত্য ব্যবহাধ্য পাছকা ছিল, একালের মৃত চর্মবন্ধে অশুদ্ধ 



৩২৮ মধ্যযুগে বাঙলা । 

হয়নাই। গুড়ের মশক, ভেম্তি ও পেটর! বাধার উপযুক্ত চর্মও 

বাঙ্গালী চামার প্রস্তত করিত। 

নে শিল্প । ন্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু কর্মকার ও গুত্রধর 

নৌশিল্ে সিদ্ধহত্ত ছিল, এই কথার পোবক প্রমাণ এ যুগে ভূরি পরিমাণ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । টৈেবদিক যুগেও শত দীঁড়যুক্ত তরণী সমুদ্র মধ্যবর্তী 

ৰবীপার্দিতে গমনাগমন করি (৮)। রামায়ণ, মহাভারত, স্বতিনংহিত। 

গুলিতেও জাহাজের খবর আছে; বৌদ্ধ জাতক গল্পগুলিতে এবং মহাবংশ 

দীপবংশাদি পালি গ্রন্থে হিন্দুর সমুদ্র যাত্রার নান। কথা পাঁওয়। খাঁর, 

“বঙ্গের বাণিজ্য অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইবে । বুদ্ধদেবের ন্বর্থারোহণের 

সমক!লে বে বাঙ্গালীর জাহাজ বাঙ্গপুর বিজয় মিংছের “সাত শত 

অন্ুচর”ঁ সহিত সিংহল বাঞা করিয়াছিল) কবি কাহিনী কিঞিৎ 

কমাইয়! ধরিলে সেই জাত।র পোত নন্মাণ'কর্ভী বাঙ্গাণী নিব 

শিল্পকলা সে যুগের জগতের ইতিহাসে অনাধারণ। শিল্প সং রর 

নামে এক সংস্কত পুথিতে (৯) পুর্বকালের হিন্দুর্দের নাসা শিদ্দকলার 

সহিত তরণী নিম্মাণের খিখয় 'বৃত হইরাছে। তোজ নরণাি কক 
শিল্প বিধয়ক গ্রন্থ হইতে নানাহ্থানে বচন উদ্ধীত হওয়ার কথিত পুৃশ্তকা 
খানি কিঞিৎ্ অব্বাচীন বপিরা (বিবেচিত হর কিন্তু বর্দের পাল বা সেন 
রাজগণের সময়ে ইহ! সঞ্চলিত ধরিয়া লইলে অস্গত হয় না। ইহাতে 

রাঞ্জকীয় হস্তযশ্ব যান বাহনঃ মণি অলঙ্কার প্রভৃতির নহিত নৌ শিক্সের 

পরিচয় আছে। প্রাচীনের। কাঁন্তের আঁতি বিভাগ নির্দেশ কৰিরা কোন 
- শাশিশাশাশী স্পশী 4 শি ৮ তত শশা | শা অপ পদ তলপ্্প সপ আট ৮ পাত পপ আপ পপ জজ ৮777 

(৮) আমার র কৃতী ছাত্র অধ্যাপক প্রমান রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাহার গ্রসিদ্ধ 

হিন্দু বাণিজ্য বিষয়ক গ্রস্থে এই সমস্ত বিষয় বিশদরূপে আলোচন। করিয়াছেন। 

বাণিজ্য অধ্যায়ে বাঙলার অংশের কথ! বল] যাইবে। 

(৯)ভাঃ রাজেন্দ্রলাল মিজ মহাশয় তাহার সংস্কৃত পুস্তকের পরিচয় বিষয়ক 
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পোত-নিন্মীণ | ৩২৯ 

শেণার কাষ্ঠে কোন দ্রব্য নির্মিত হওয়া আবগ্তক, তাহা লিখিয়াছেন। 

ভোজের মতে ক্ষত্রিয় জাতীয় সুদ অথচ লঘু কাষ্ঠের তরণী সুখ সম্পদ- 
দায়ী। সমুদ্রগামী পোত এই শ্রেণীর স্থায়ী কাষ্ঠেই নির্মিত হইত। 

লৌহবন্ধ তরণীও ছিল? কিন্তু সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন চুম্বক ঘুভ্ত পাহাড়ে লাগিয়। 
পাছে নিমগ্ন হয় এই ভন্ে পিদ্থ্গা নৌকায় লৌহের জোড় বা পাত 

মুডিয়! দেওয়! ভোজ নিষেধ করিয়াছেন । প্রাচীন কালের পন্গে প্রয়োজ্য 

নিয়ম পরবন্তী যুগে পরিবর্তিভ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যুক্তি-কলতক্র 

ঘৃক্ত অবন্ঠ কুরধর সকল সময়ে অবলম্বন করে নাই; তাহাদের সে 

সখ ঘুক্তি জানা ছিল কিনা তাহাই সন্দেহদ্থল। তাহ! সনব্বেগ প্রাচীন 

বাহার বগ পুর্ঝাকাঁল হইতে থে বৃহৎ সমুদ্রগা তরণী নির্মিত হইত 

ইহা] মহাবংশ রাজাবল্লা প্রভৃতি পাণি গ্রন্থ হইতে বুঝা মায়। এই 

প্রাচাণের স্বৃতি আবহ্মাঁন কাল উদ সদাগর, বনগতিঃ শ্রীমন্ত প্রভৃতি 

বণিকের বাণিজ্য যাত্রার কাহিনী গুলিতে পোধণ করিয়। আনিম্মাছে। 

শ্ল সংহি হায় সামান্য 'ও বিশেধ হুইশাগে বিভক্ত করিয়া নান। 

জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণী গ্রস্তত করার বিধান আছে । সাঁমাঞ্চের মধ্যে 

ক্ষু্রা, মধ্যম, ভীম! হইতে মন্থর! পর্বাগড দশ প্রকারের নদাতে চাঁলাইবার 

নৌকার নাম ও পরিমাণ আছে । বিশেষকে আবার দীর্ঘ। ও উন্নতা 

নামে দুই (শ্রণীতে ভাগ করা হইয়াছে । লোলা, সত্বরা, জন্বলা, 

গামিনা, প্রাবিনী ইত্যাদি দশ প্রকারের দীর্ঘ। তরণীর দ্য অধিক, 

কিন্তু ভন্নতি অপেক্ষার্কত অল্প? সম্ভবত ঃ এই ধরণের নৌকালি ব্বহৎ 
পা পীশি শী এ শ্িপাশীশ্ীশশীশীটস্পীটতশিন 7 পিসী স্প্াসাীশ পিসীর আপা পি ০ ৪ 

মন্তব্যে (00095 01521151110 1155. ৬11১ 20 00158) লিখিয়াছেন, “৮ 

10110881015 2 00211911910 107 131)0]2 200981)201, কিন্ত ভোজ প্রণীত 

গ্রন্থ হইতে উদ্ধত অংপের বিষয়ও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রক্ৃতগক্ষে ইহ। 
ভোজের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নহে। মগধ বা বঙ্গে ইহা চিত হওয়! সম্ভবপর | 



৩৩৩ মধ্যযুগে বাঙলা । 

নদী ও উপকূলে চালাইবাঁর উপষোগী করিয়া নির্মিত হইত । উন্নতা 

শ্রেণীর উদ্ধা, স্বর্ণমুখী, গ্ভিনী, মন্থর] প্রভৃতির দৈর্ঘ্যের তুলনায় উন্নতি 
অধিক হওয়ায় এগুলি গভীর জলে সমুদ্র-বাত্রাঁয় ব্যবন্ৃত হইত, বুঝা বায়। 

এই সমস্ত তরণীর পরিমাণ নির্দেশে 'রাজহস্ত-মিতা” বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট 

না হইলেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে বে, সংহিতায় নির্দিষ্ট নৌকার 

মধ্যে ১৬ হাত দীর্ঘ পটল চেরা জেলে ডিঙ্গী হইতে প্রায় ই শত হস্ত 

€দর্ঘ্য বিশিষ্ট পোত আছে । এ হিসাবে সিংহপুরের রাজকুমার বিজয়ের 

সহযাত্রী 'সাত শত” লোককে পুঁথির লিখিত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজে 

স্থান দিতে গেলেও অন্ধকুপ হত্যার প্রথম সংস্করণ বাহির করিতে 

হয় (১০)। জাতক গল্পে ৮ শত হাত দীর্ঘঃ ৬ শত হাত প্রস্থ জাহাজ ও 

৫ শত গাড়ী মাল বোঝাই পোতের কথ। পাই; কোন গল্পে আবার 

সেকালের এক জাহাজে হাজার লোক যাত্রার কথ! আছে; হয়ত শিল্প- 

সংহিতার নিদ্দেশ অপেক্ষা আরও বৃহৎ পোত নিশ্মিত হইত। ষাব।,স্মাত্র! 

প্রভৃতি দ্বীপে এবং পূর্বব-উপদ্বীপ, চীন প্রভৃতিতে যাইতে হইলে, 

স্থবৃহতৎ পোঁতেরই প্রয়োজন । কলিঙ্গ ও পশ্চিম ভারতের উপকূল 
হইতে পুরাকালে পোত চলিত, ইহার বথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহা- 

জনক জাতকে চম্পা নিবাপী বণিক সহ রাজপুজের সুবর্ণভূমি (বন্ধ 

বাশ্তাম আনাম) যাত্রার গল্প আছে; ইহাতে বহুতর বাণিজ্য দ্রব্য ও 

ভারবাহী পশ্ত পথ্যন্ত চড়ান হইয়াছে । এগল্স বাঙ্গলার প্রাচীন বহি- 

(১০) “সাত শত' কথাটি গল্প ও প্রবাদের বড়ই প্রিয়। বিজয়ের সহ্যাত্রীদের 
পরিবার বর্গের কথার নহাবংশ নির্দেশ করিতেছে, উহার্দিগকে (এ সাত শত 

পরিমাণ) এ্ররূপজাহাঞ্জে চড়াইয়া বিদায় দেওয়া হয়। গল্পের এই অংশ এবং 
সিংহের পুজ্জ ইত্যাদি কাহিনী অনেককে মহাবংশের সমগ্র আথ্যায়িকার 
শ্রতিহাসিকতায় সন্দিহান করিয়াছে। কিন্তু গল্প ভাগ বাদ দিয়া সিংহল বিজয় 
যে বাঙ্গালীর কীত্তি, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে । 
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নৌ-শিল্প । ৩৩১ 

ব্বাণিজ্য সমর্থন করে । চম্পা বা ভাগলপুর হইতে বড় জাহাঙ্গ চালাইতে 
হইলে ভাগীরপীর গভীরতা বৃদ্ধি করিতে কলিকালে দ্বিতীয় ভগীরধের 

অবতারণা করিতে হয়। যাহা হউক, হিন্দৃযুগে নিয়বঙ্গে নদীমুখের ও 

সামু্রিক বাণিজ্যের উপযোগী জাহাজ যে নির্মিত হইত, ইহাতে সন্দেহ 

নাই । শিল্প সংহিতায় নৌকা রং করা এবং স্বর্ণ রৌপ্য তাম্রাদি মণ্ডিত 

করার বিষম়ও আছে । চারি মাস্তলের জাহাজ শ্বেত, তিন মাস্তলের 

গুলি লাল, দুই মাস্তলের গুলি হরিদ্রা, এবং এক মাস্তলের নৌক। 

নল বর্ণে রঞ্জিত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । তরণীর অগ্রভাগ 

ও মুখে সিংহ ব্যাত্ব, হস্তীঃ মকর, সর্প ভেকাদি বা ময়ূর হংস প্রস্ভৃতি, 
পক্ষীর মুখের অন্ুকূতি দেওয়া রীতি ছিল। একালেও কলি দেশীয় 

ক্ষুদ্র পোত, এবং বাঙ্গলার ঢাকা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের মকর বা 

হংসমূথী নৌকার এবং সাধারণ ময়ূর পহ্মী বঙ্জরায় ইহার নমুনা দেখা 

যায়। ৪* বৎসর পুর্বে পদ্মা বা তাগীরথী তীরবন্তী স্তানে যে সমস্ত 
সুন্দর বজরা বা ছিপ নিশ্মিত হইত, এবং যাল বোঝাইয়ের উপযুক্ত 

প্রকাণ্ড পাতিল! ও ফুকৃনী নিন্ীণে হিন্দু মুসলমান মিশ্্ী যে কারিগরী 

দেখাইত, তাহা আজ ্টাযারের প্রচলনে মধ্য বঙ্গে প্রায় লোপ পাইতে 

চলিল। সংহিতায় রাজতরীর মুখাগ্রভাগ স্বর্ণ ও মণিমালায় মণ্ডিত 

করার কথা আছে; এযুগে সাধারণে পিস্তল ও কড়ি পলায় সে সাধ 
মিটাইত। এখনও বাঙ্গালী শিল্পীর নির্মিত তরণীর সুদৃশ্য মুখাগ্রভাগ 
ভারতের অন্য প্রদেশে ছুর্নত। দেশজ কাষ্ঠে এই সকল নৌকা নির্মিত 
হইত ) কবির 'শাল পিয়াল কাটে খড়ি তেতুলী” ইত্যাদি বর্ণনা তাহার 

গঙ্গা হইতে দূরে রাঢ়ে বাস করার অনতিজ্ঞতা | পূর্বব-দক্ষিণ বঙ্গের 

কবি এ ভ্রম করেন নাই। চাদ সদাগরের পোত নির্মাণ প্রসঙ্গে কৰি 

গাহিয়াছেন £-- 



৩৩২ মধ্যযুগে বাঙ্গল। | 

রাজার প্রসাদ পেয়ে, স্ব্রধর চলে পেয়ে 

চিব্রিবারে লাগিল সত্বর। 

পাট কম্ম করি সারা, ভুভার টাচিয়া দা 

জানাইল চান্দর গোচর। 

স্ ্ সঃ 

সোল শু হত্রধর, ভিঙ্গা গড়ে মনোহর 

দিখা রাত্রি শাহি অখনহ। 

গোৌড়ে “লাখাটা, ও "চিড়াই খাড়ী' নেক! নিচ্জানণের স্কুল হিল) 
ছি 

চা ঢাকা ও সুশিবাবাদে এনূপ শিদি্ স্থান এখনও আছে । সন্বীগঃ আনা শুপ্এে 

গ প্রভৃতি স্থানে পঞ্চদণ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যবদ বণভটীগ্জ মেল 

বসিয়াছিলঃ তখন মানাগগাতার তপণী নিস্মতনের হাটুতা থে ব্সিও 

বঙ্গে সমধিক প্রসার লাঁভ কত্রিরাছল তাহাতে আহ্দহ নাহ চক্রশ্রামে 

হিন্দু মুশলম[ন শিলীর অধীনে বহু ছবধৃন্ধ পাত নিক্সানে নি রি 

এমন দিন শির।ছে ধখন ইস্তাদুলের খলিফা ঝুলভান টি 'সাঁলেক 

জব্দ্রিয়ায় নির্মিত জাহাজ অপেক্ষা চট্টলে এ্রস্তত বঙ্গীর পোতের অধিক 

সমাদর করিতেন । সুলেমান কররাণীর রাজন্বক্ষানমে ভিনিশ,ন বণক্ 

সিঙ্জার ফ্রেডারিক সন্দীপে আসিরু! চট্টগ্রামের তরণী নিদ্দাণের বেশল 

দেখিয়া মুগ্ধ হইরাছিলেন : কবি কল্পনায় মধুকপ ছিঙ্গ! হাজার দাড়া 

হইয়াছে ; পরধন্তা যুগে বৃহত্ৎ তরীর প্রয়ে ীজনাভাবে এ শিল্পের অধনতি 

হইয়াছিল । তবে নদী-বহুল স্থানে বাণিঙগোর উপধোগ্ী তহণী চিরদিনই 

প্রস্তত হইয়৷ আপিয়াছে। তমোলুকে জাহাঞ্গ আসা বন্ধ হইলে টট্টগ্রাম। 
সাগর মোহানায় সন্দীপ এবং নদীমুখের নিকটবর্তী সপ্তগ্রাম প্রধান 
বাণিজা কেন্দ হইয়া পড়ে । দ্রেশে শাল, পিয়াল, সেগুণ জারুল 

প্রভৃতি শক্ত আশের কাষ্ঠের কোন কালেই অভাব হর নাই। এখনও 
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শিল্প-কলা । ৩৩৩ 

টট্টলে বন হিন্দু হুক্্ধর "অবসর ন1 পাইয়া* বড় ভিঙ্গা গড়িতেছে। কবির 

'কুশাই শামিল পোত নিন্মাণে যে খ্যাতি অন্ন করিয়াছিল, এখনও 

চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমান মিহ্রী তাহার অংশ পাইতে পারে। এধুগে 

অ।বার চটুলে পোত নিদ্মীণের শুভ হুচন। দেখ। দিয়াছে; নদীবক্ষে 

মহেলারে পড় শাহাজ ভামাইবার ধর্ণনা কাহারও কাহারও মনে 

অতীতের তি জাগরিত করাছে। 

ব্উশান অধ্যাযটির নাম দিয়াছিও শিল্প কলা । কোনিও দেশের 

চর সহ শন ঘানই সন্বন্ধ 8 শিলের উৎকর্ষ কেবণ সীখীন হার 

নায় নত শিপ অনেক দমনে বাঞ্জিগঠ সান অন্ভুতির পোষক, 
অনেক » দীহায় উদ্নাতর সাজ হয় শেখে দিক দিয়াই 

নাগাহণে ধর খিচারি করেন | কলনখিগ্ঠীঃ চিএ) সঙগীত বা কবিতার 

মন্যে এগ সুইটিতে মধ্যধুগের বাঙ্গালার ক্ুতিত্ব অধিক নাই ধলা 

গিয়াছে; বিঞুপুরের ঙ্গীতও মুসলমান অধিকারেই পুষ্টি পাত করিয়া- 
প্র ছিল। ব্যবসার়-গত শিল্প রুচি দ্বার] শিয়মিত হয়; কচিৎ্ রুচির সৃষ্টি 

করে। ললিত কলা যে অবস্থায় পুষ্টি লাভ করে, তাহ! মধ্যযুগে বাঙ্গালার 

হর্ভাগ্য ক্রমে এদেশে দেখা দেয় নাই । বৃদ্ধ বয়সে, বিদ্যার অভাবে 

এই শেষ দ্বিকে কলাবিস্তার কথায় দেখা ইলাম, কল!) পাঠক মার্জন! 

করিবেন। 



পঞ্চদশ অধ্যায়। 

বাঙ্গলার বাণিজ্য । 

স্থদূর অতীত কাঁল হইতে হিন্দু জাতি সমুদ্র যাত্রায় অত্যন্ত (১)। 

সভ্য মাঁনবের সব্ধ প্রথম গ্রন্থ গ্বেদ-সংহিতার নানাস্থানে সমুদ্র যাত্রার 

প্রসঙ্গ আছে। *স নঃ পিক্ধুমিব নাবয়তি” উক্তি হইতে আর্ত কারয়। 

কোথাও বরুণ দেখ সমুদ্র পথে বিশেধগ্ বলিয়া বর্ণিত, কোথাও অর্থ- 

লোলুপ বণিকৃদলের বাণিজা বাপদেশে সমুদ্র বাহিয়৷ ভিন্ন দেশে 

যাত্রার কথ! লিখিত আছে। অগ্ত্র আশ্বনাকুমারদ্বয় শত দীড়যুক্ত 

জাহাজে করিয়া তুগ্র খধির পুর ভুজ্যকে সদলে সমুদ্র-মধ্যবর্তী দ্বীপ 

হইতে উদ্ধার করিয়! আনিয়াছেন। রামায়ণে সমুদ্র-মধ্যবত্তী যব ও 
স্থবর্ণভূমি দ্বীপাদিতে এবং লোহিত সাগরে সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ আছে। 
ভুমিঞ্চ কোধকারাণাং ভূমি রঙ্জতাকরাম্ এই কিন্বিন্ব! কাণ্ডের 

উক্তির ব্যাখ্যায় 'কৌফেয় তওুৎপাদক অন্তর স্থান, অর্থাৎ চীনদেশ 
ইহ1 অনেক কিচকিচি কাণ্ডের মধ্য দিয়! প্রমাণের চেষ্ট! হইয়াছে। 

অযোধ্যা কাণ্ডে শত শত কৈবর্ধ যুখক কর্তৃক রক্ষিত শত নৌকা 
নিয়োগের কথায় যুদ্ধধাত্রার আয়োজনও লক্ষিত হয়। মহাতারত ও 

মহুসংহিতার সামুপ্রিক নর প্রমাণের অভাব নাই; যাজ্জবন্ধ্যও 
[881 সত সপ শা শপ ০ শত শপ পপ ল এ » 

( ১) প্রাচীন ভারতের সমুদ্র যাত্রার সমস্ত (বিষণ বর্তমান গ্রন্থের বর নহে। 

আমার সুযোগ্য ছাত্র শ্রীমান্ রাধাকুমু? মুখোপাধ্যায় তাহার বিখ্যাত গ্রন্থে এই 

বিষয়ের বহু প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান অধ্যায়ে সেই গ্রন্থ হইতে অনেক 

স্থলে সাহায্য পাইয়াছি। 



সমুদ্র যাত্র। ৩৩৫ 

£সমুদ্রগ! বৃদ্ধা», অধিক লাভার্থ প্রাণধন-বিনাশ-শঙ্কা-স্থান সমুদ্রে গমন 

করে, লিখিয়া গিয়াছেন। গৌতম হুত্রে সমুদ্র-বাণিজ্যে বাজ-প্রাপ্য 

শুক্ধের নির্দেশ আছে; বৌধায়ন হুত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে সমুদ্র যাত্রা 
জাতিনাশক বল! হইলেও ডত্তরাঞ্চলবাসপী লোকের মধ্যে ইহা অন্তান্ 

বাণিজ্য ব্যাপারের মত সাধারণ একথা স্বীকৃত হইয়াছে! পুরাণ গুলি 

নুতন করিয়া লিখিত এই মত চলিত হইলেও পুরা! কাহিনীতে পূর্ণ 
একথা স্বীকৃত। বরাহ ও মার্কগেয় পুরাণে সমুদ্র-বাণিজ্য সমর্ধক 

বচন আছে। বৃহৎ্সংহিতায়ও নানাস্থলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের উল্লেখ 

আছে। বথুবংশের পারন্তে যুদ্ধ যাত্রা স্থল-পথে সম্ভব হইলেও 

“বঙ্গাসুতখার তরপা নেতা নৌসাধনোগ্ঠভাম্পদ হুহ পক্ষেরই রণতরা 

প্রয়োগ প্রমাণ করে । ধাহারা স্মৃতি সংহিতা ও পুঝাণাদি অর্ধাচ)ন 

বলিতে চান, তাহাদের পক্ষে বোদ্ধজাতক গল্প গুলির প্রমাণ ত 

অকাটা ! এগুালর মধ্যে বাবের জাতকে খাবিলন প্রভৃতি পাশ্চাত্য 

দেশে? সপ্ত বাণিজ্য সন্বন্ধ তদথাইতেছে ; সুপ. পরক। জাতকে ভাকু- 

কচ্ছ ( বরৌচ ) হইতে সমুদ্র-যাত্রী 'পাত শত" বণিকের গল্প, এবং 

শঙ্খ জাতকে আট শত হাত দীর্ঘ ছয় শত হাত প্রস্থ সুগভীর এক তিন 

মাস্তল জাহাজের গল্প আছে । শেষেরটিতে কাশীর ব্রাঙ্গণকে গঙ্গ। বাহিয়। 

স্থবর্ণভূমি যাইতে হইলে বর্গের জাহাঞ্জের আশ্রয় লইতে হয়। এ সব 
না হয় ভারতের অন্ঠান্ত প্রদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছে স্বীকার কর! 

গেল। কিন্তু মহাঁজনক জাতকে চম্পা নগরীর রাজকুমার সদলে সুবর্ণ- 

ভূমিতে চলিয়াছেন। চন্প! ভাগলপুরে তাহাতে সন্দেহ নাই ; স্থবর্ণভূমি 

বন্মা,.নিতান্ত'না হয় পুর্ব উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগে শ্তাম বা আনাম। 
গ্রই জাহাজ বাঙ্গলার নিজন্ব এবং বাশগলার বন্দর হইতে চালাইতে 

হইবে? ইহাতে “নাত দল”. বণিক মাল পর্র ভারবাহী পশু সমেত 
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চলিয়াছে। '“দখ ( দন্ত) ধাতুবংশ' নামে এক পালি পুস্তিকা সাক্ষ্য 

দিতেছে, দস্তকুমার সন্ত্রীক তাত্রলিপ্ত বন্দরে উপনীত হুইয়] দেখিলেন, 
তথায় পসিংহল গমনোগ্যত এক পোত প্রস্তুত ; সে জাহাজ দড়িবু সাহায্যে 

ঘড় কাঠের তক্তা যোড়া দিয়! স্থন্দর ভাবে নিশ্মিত; প্রকাণ্ড মাস্তুল, 

দড়। দড়ি পাল যথেষ্ট, সুদক্ষ চালকের অধীনে রহিয়াছে । বুদ্ধদেবের 

দত্ত লইয়া ('ওদৃস্তপুর হইতেই হউক, আর মেদিনীপুরের দাতন হইতেই 

হউক ) এই সমুদ্র যাত্রার কথা এবং উল্লিখিত জাতক গন্প গুলি গল্প 

হইলেও সেকালের হন্দুর তথা বাঙ্গালীর সমুদ্রধাপ্রা ও বাণিজ্য সম্পূর্ণ 
সমর্থন করিতেছে । 

«একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল হয়” গীতাংশ 

'আজ বাঙ্গলার সব্বতে পরিচিত । মহাবংশ, দ্রীপবংশ, রাঁজবল্লী প্রন্থতি 

সিংহলী পালি-গ্রন্থ প্রমাণ দিতেছে যে, বুদ্ধদেবের মহাপরিনিপবাণের 

সমকালে ( পাচ শত খৃষ্ট পৃর্ধে ) বঙ্গীয় রাজপুত্র বিজয় সিংহ প্রজা- 

বর্গের প্রতি অন্ায় আচরণ করায় পিতাকর্তৃক নির্বাসিত হইয়া 

সাত শত' সহ্ধাত্রী অনুচর সমেত পোতারোহণে যাত্রা করিয়া 

সিংহলে উপনীত হন। বলে ও কৌশলে (হেলায় না হউক ) বিজয় থে 

সিংহল বিজয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাহার বংশের নাম অনুসারে 

সিংহলের নব নামকরণ হইয়াছে, এ বিষয়ে সম্প্রতি আর €োন সন্দেহ 

নাই। অলজস্তার বিশাল গিরিগুহার চৈত্যমধ্যে অঞ্ষিত সিংহল বিজয়ের 

চিত্র দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে; কোন কোন দেশপ্রাণ বাঙ্গালী 

এ চিত্র প্রকৃতই এঁতিহাসিক ঘটনার প্রতিকৃতি মনে করিয়া উৎফুল্ল 
হইয়াছেন । এই চিত্রে উভয় পক্ষই (পোতের উপরেও ) সুসজ্জিত 

রণ হস্তী চালনা করিতেছে; বর্ম পরিহিত যোদ্ধবর্গ তীর তরবারি 
-ভল্লা্দি ব্যবহার করিতেছে; ভূমিতে সিংহলী অস্বারোহীও আছে। 
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চিত্র পরবর্তী কালের হইলেও ইহা ষদ্দি সিংহল বিজয়ের চিত্র হয় তবে 

চিত্রাঙ্ষণের যুগে বাঙ্গালীর খ্যাতি সমধিক ছিল স্বীকার করিতে হুইবে। 
সিংহল-বিজয় সম্পর্কে পালিগ্রন্থের সমগ্র কাহিনী ইতিহাস গ্রহণ করিতে 

না পারে, কিন্তু খুষ্টের অন্ততঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দা পূর্বে যে 

বাল! হইতে অনেক লোক গিয়! সিংহলে বসতি বিস্তার করিয়াছিল, 

তাহার নানা প্রমাণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । সিংহলী ভাষায় 

এখনও মাগধা প্রাকৃত ব৷ প্রাচীন বাঞঙ্গল। ভাষার ছাপ রহিয়াছে (২) 

সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে, খুষ্টের সাত শত বর্ষ পুর্বে আনামে 

বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল । লক্ লম্ ( লক্ষণ 1) নামক 

বাঙ্গালী নেত। আনামে গিয়া আউকী নামী আনামী যুবতীকে 

বিবাহ করেন। লক্ লমের নিবাদ বং লং; তিনি এবং তাহার সহচরেরা 
নাগ বংশীয় ও বং নামে পরিচিত ছিলেন। অতএব পৌরাণিক 

বঙ্গ কথা আধুনিক নহে; বাঙ্গলা শব্দও প্রাচান এবং বঙ্গে আধ্য 

প্রভৃত্ব বিস্তারের পূর্বেও বাঙ্গালীর আনাম যাত্রা! বিচিত্র নহে। 

বাগল। হইতে নাগোপাসকেরা তামিল দেশে ( দক্ষিণ দ্রাবিড়ে ) 

গিয়াও বাস করিয়াছিল; তামিল ভাবায় প্রাচীন বাঙ্গলা শব্দ 

আছে (৩)। চের, চোণ রাজ্য যে বাঙ্গল! হইতে উপনিবিষ্, তাহার 
০০ সপ পপ সস ০ শশা তীশিশশিপ পাশ ০৭ শা এ সপ সস সন ভিসা 

(২) জীমুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুযদার 'বাঙ্গল! ভাষা' বিষয়ক ইংরেজী পুস্তকে 
ইহার আলোচনা করিয়াছেন। জেরিণী প্রভৃতি ইউরোপীয় পর্ডিতগণের নিকটেই 
অবশ্য আমর) এই সকল গবেষণার জন্য ধণী। বৈদিক যুগে বঙ্গে আর্য আসে নাই, 
প্রাচীন বৌদ্ধ শান্তর গ্রন্থে বাশ্গলার নাম লাই, ইত্যাদি আপত্তি একালে ক্রমশঃ 
খণ্ডিত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ণা গ্রন্থে যে কোনও দেশের নাষ 
খাকিতেই হইবে, এষন কোন কথ! নাই । আরণ্যক ও সুত্রগ্রস্থে বঙ্গের নাম আছে। 
তাহাদের সময় লইয়াই যত গোল । 

(৩) কনক সহায় পিলে তাহার পুস্তকে এই সমস্ত প্রমাণ বর | 
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যথেষ্ট প্রমাণ সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়াছে; সে যুগে বাঙগলায়, আর্ধ্য 
প্রভৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন গ্রীকের! এ তামিল দেশের সঙ্গেই 
বছুদিন ধরিষ বাণিজ্য চালাইতে ছিল। 

বেগবতী নদী, উচ্ছৃসিত তরঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ, অতি প্রাচীন কালেই 
দক্ষিণ বলের লোককে জল যাত্রায় অভ্যন্ত করিয়াছিল। বরুণদেবের 

তাগুব লীলায় বঙ্গসাগর্নের বক্ষে প্রচণ্ড উর্দিমালা অনেক সময়ে 

উপগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া থাকে ; সাময়িক প্রভঞ্জন সংযোগে ধ্বংসের 

রুদ্র ভাঁবও সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। বাঙ্গলার লোকে বহিবাণিজ্য বিস্তারের 
নিমিত্ত এই কারণেই সানান্ত তরণী হইতে শত দীড় সুদঢ পোত 

পর্য্যন্ত নির্মাণের কৌশল পুরাঁকাঁলেই শিখিয়াছিল। বৃহত্বর ভারতের 

রচনায় প্রাচীন 'বাঙ্গালীর হাত ছিল। বব, স্মান্জাদ্দি দ্বীপপুঞ্ষে 

পশ্চিম ভারতের অধিবাঁসীর কীর্তি অধিক থাকিলেও বাঙ্গালীর 'অংশ 

সম্প্রতি বাহির করা হইয়াছে । পুর্ব উপকূলে উপনিবেশ স্থাপনে 

কলিঙ্গ ও বঙ্গদেশ যে পাশাপাশি চলিয়াছিল, ইহাতে আর এখন 

কাহারও সন্দেহ নাই। “চীন জাপানে করিল উপনিবেশ" কথা 

কেবল কবি-কাহিনী নহে। কিন্ত বর্তমান গ্রন্থে আমন্রা বাঙ্গলার 

মধ্যবুগের কথাই আলোচনা করিতে চাই) স্মুতরাং উপক্রমণিকায় 

সংক্ষেপে আর একটু বলির! প্রকৃতের অনুসরণ করা যাইবে। 

স্থদুর অতীত কালের কথা ছাড়িয়! দিয়া সম্রাট, চন্দ্রগুপ্তের 
সময়ের বিবরণী হইতে দুষ্ট হয় (৪) ে, সেকালে সামুদদ্রক বাণিজ্যের 
রেষ্ট উন্নতি ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাঁজকীয় ছয়টি বিভাগের মধ্যে 
নৌ-বিভাগ একটি প্রধান। কৌঁটিল্যের অর্থশান্ত্রে এই বিভাগের 
কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে। ইহার প্রধান পরিচালক নাবধ্যক্ষের হস্তে 

(৪) 1155291))6763 & 309১0 এবং ফোঁটিলোয় অর্থশাস্ত্র। 
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নান৷ বিষয়ক কার্য্যের মধ্যে “সমুদ্র সংঘান” বিষয়ের ভারও অর্পিত 

হইত। তন্মধ্যে শুন্ক আদায়ঃ বন্দর রক্ষণের নিয়ম প্রণালী এবং 

শত্রু ও সামুদ্রিক দন্যুর জাহাজের প্রতি ব্যবহারের বিষয় সুস্পষ্ট 

নিদ্দি্ইট আছে। রাজাধিরাজ অশোকের রাজত্বকালে পুর্ব সাগরে 

নাগ নামধেয় জল-দন্থ্যর উৎপাত নিবারণের নিমিত্ত এক তাত্র- 

শাসন প্রচারিত হওয়ার কথ কৰি ক্ষেমেন্র 'বোধিসব্াবদান 

কল্পলতা” গ্রস্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (৫)। এই বত্ব-চৌর সাগর- 

বাসী নাগঙ্গাতিকে কেহ কেহ চীনা বণিক মনে করেন; ইহারাই 

দ্বীপবাসপী মালয় ও মগ জাতির পুর্বপুকষ মনে করিয়া! লইলে 

অসঙ্গত হয় না। চন্দ্রগুগ্ত এবং অশোকের সাম্রাঙ্্য অবগ্ত পৃর্বোপকূলে 
সীমাবদ্ধ ছিল না; তীহার্দের সময়ের সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথ 

ভারতের পূর্ব পশ্চিম ছুই উপকূলের লোকেরই সৌভাগ্য সুচিত 
করে। কিন্তু পাটালপুত্রের সম্রাটের প্রধান বন্দর পুর্ব সাগরে হওয়াই 
স্বাভাবিক । তাআ্লাগ্ত সেকালেও প্রধান বন্দর ছিল, এ কথ হিন্দুর 

পুরাণের বলে বপিতে গেলে যে সব বৌদ্ধবাদী ভ্রকুটি কাঁরবেন 
তাহাদের জন্ত মহাবংশের প্রমাণ আছে। মহাবংশে “তাম-লিষ্ট। 

নাম পাওরা যায়; ইহাতে আবার কেহ কেহ তামিলের গদ্ধ 

পান! “পেরিপ্রস্ঠ নামে প্রথম শতাব্দীর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 

গঙ্গার মোহানার নিকটে এক প্রধান বাণিজ্য-স্বানের উল্লেখ আছে; 

তথায় অতি চিক্কণ বস্ত্রের ব্যবসায় অধিক ছিল । এ বন্দরও কেহ 

কেহ “তমোলুক্ বলিতে চান; কিন্তু তমোনুককে গঙ্গার মোহনার 

নিকটে আন। কষ্ট সাধ্য। বাঙলার দক্ষিণে অন্ত বন্দর আর একটি 
(৫) বোধিসত্বাব্দান কল্পলতা, ৭৩ পল্পব। *অন্মাকং তু প্রবহণং তং! 

রত্বখনং হাতষ্। কেবলং ভাগ্য দৌর্ববল্যাক্লাগৈঃ সাগর-বাসিভিঃ. 1” 



৩৪০ মধ্যযুগে বাল! । 

কি হওয়! সম্ভব নহে, যেখানে কাপড়ের ব্যবসায় চলিত? সে নগর 

পরে নদী ও সমুদ্রের পরিবর্তনে সুন্বর-বনের অন্ঠান্ত স্থানের মত 

ধবংম হইয়া যাইতেও পারে। যাহ! হউক, প্রাচীন কালে তাম্রলিপ্তি 

যে প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। চতুর্থ শতাব্দীর ঠিক 
প্রথমে চীন পরিব্রাজক ফা হায়েন এদেশে আসিয়া এই নগরের 

শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়াছেন; এখানে ২৪টি বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ ছিল। ছুই 

বৎসর এদেশে থাকার পরে তিনি তযোলুক বনরে শীতকালে এক 

জাহাজে চড়িয়া চৌদ্দ দিনে সিংহলে গিয়া উপনীত হন। ইহার আড়াই 

শত বর্ষ পরে স্ুপ্রসিদ্ধ হুয়েন্ লাং আসিয়। তাআঅলিপ্তির উন্নতির 

অবস্থাই দেখিয়াছেন ; তখনও ১০টি বৌদ্ধ মঠ ছিল ও হাজার বৌদ্ধ 

সন্ন্যাসী এখানে বাস করিতেন। বহু উচ্চ এক অশোক স্তস্তও ছিল। 
খাড়ীর মুখে সুন্বর স্কানে নগরের অবস্থান ; অধিবাসীর1 সমৃদ্ধিশ!লী, 

মূল্যবান দ্রব্যের ব্যবসায় ছিল। ইহার পরে ইত সিং আপিয়াও 

নগরের সমুদ্ধি লক্ষা করিয়াছেন এবং এই তাশ্রলিপ্ত হইতেই জাহাঙছে 

চড়িয়া চীনে ফিরিয়াছিলেন। 

খুষ্টের প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরিয়া! অনেক বৌদ্ধ বাঙ্গালী যে 

ধন্পম প্রচারের নিমিত্ত পুর্ব উপদ্বীপ, চীন, জাপানে গিয়াছিল 
সে কথা এখন জানা গিয়াছে। তৃতীয় শতকে বঙ্গ সাগরের 

পশ্চিম উপকুল হইতে একদল বৌদ্ধ গিয়া মার্ভীবান অঞ্চলে থেটন্ 

বা সদ্ধন্--নগর স্থাপন করে; ইহাতে বাঙ্গালীর অংশ আছে। 

জাপানের হরি উ্জি মঠে বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত এক বৌদ্ধ ধর্্ম- 

পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহার রীতিমত পুজা উপাসনা চলে। 
এফালের সব-জান্তা পণ্ডিতের দল এই পুস্তক ষষ্ঠ শতাব্দীর বাল! 

অক্ষরে লিখিত, এই গতোঁয়া। দিক্ধাছেন। . ষবঘীপের .বরোবুদর 



বাঙ্গলার বাণিজ্য । ৩৪১ 

মন্দিরে গুজরাট ও কণিঙ্গবাসী্িগের কীর্তির পার্থে বাঙ্গালী 

ভাঙ্করের কল শিল্পও আছে, তাহার কাল সন্বদ্ধে তর্ক বিতকের 

অভাব নাই। কিন্তু চীন দেশীয় পরিকব্রাজকদিগের বিবরণী হইতে 

বাঙলার বহিবাণিজ্যের বিশ্বাসপ্নক যে ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে, 

তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তখন তাশ্রলিপ্তি 

হইতে বাঞ্গালী জাহাঞ্জ পুর্ধ উপকূলের সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থানে, সিংহলে 

পূর্ব উপদ্বীপে, মালয়ে এবং চীনে পর্য্যন্ত চলিত। সিংহলে ত 
সচরাচর যাইত, সে যে বাঙ্গালীর নিজের স্থান; তাই সিংহল 

পাটনে বাণিজ্যে যাওয়ার এবং বাজকন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া দেশে 

ফরিবার উপাখ্যান পরবস্তী কালের বাঙ্গালী কবির মহাকাব্যেত্ 

বিষয় হইয়াছে । সিংহলের স্থতি একালের বাঙ্গালীতেও লোপ 

পাইতে বপিয়াছিল, অপর বাঙ্গালী কবি পুনরায় জাগাইয়াছেন। | 

মনসা এবং চণ্ডী মঙ্গলের সমস্ত বাঙ্গালী কবিই দেশীয় সাধুর 

সমুদ্র যাত্রার ব্যাপার সাধ্যমত বর্ণনা করিয়া আলিয়াছেন। প্রাচীন 
কবি নারায়ণ দেব, বংশীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া কবিকক্কণ,কেতকাদাস 
পর্যযস্ত কবির৷ কম বেণী সেকালের বাঙলার বাণিজ্যের বর্ণন। দিয়াছেন। 

প্রাচীনের। কাব্য কলায় কম হইলেও সমুদ্র যাত্রার কথ! ভাল 

জানিতেন; আর ভিতর রাঢ়ে শুকৃন! ভাঙ্গায় বাস করিয়! মহাকবি 

হইলেও মুকুন্দরাম ইহাতে হাত ফলাইতে পারেন নাই। অনেকে 

ভ্রষরা বিলের জল হইতে জাহাজ তুলিয়াছেন! বিলে জেলে। ভিঙ্গী 
ও ছোট নৌকা ডুবান থাকে, অনেকে এখনও দেখিতে পারেন। মনসা 
মাতার প্রতিঘ্বন্বী চাদ সদাগর অনেক কাব্যের নায়ক ) প্রধান কাব্যঘয়ে 
তাহার ও ধনপতির বাণিজ্য যাত্রার আয়োজন প্রায় এক ভাষাতেই 
লিখিত হইয়াছে. -_ভ্রমর| গাঁ হইতে-_ 



৩৪২ মধ্যযুগে বাল] । 

প্রথমে তুলিল, ভিঙ্গ৷' নাম মধুকর, 

শুধাই স্ুবর্ণে তার বসিবার ঘর । 

আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম দুর্গীবর 

আখথগু চাপিয়! তাতে বসিতে গাবর। 

তবে তোলে ডিঙ্গাধানি নাম গুয়ারেখী 

দুই প্রহরের পথে যার মালুম কাঠ দেখি। 

আর ডিঙ্গা ভুলিলেক নাম শঙ্খচুড় ( বা শুল ) 

আশি গজ পানি ভাঙ্গি গাঙ্গে লয় কুল। 

তবে ভিঙ্গাখান তোলে নাম সিংহমুখী 
স্র্য্যের সমান রূপ করে ঝিকি মাক। 

আর ডিঙ্গ৷ তুলিলেক নাম চন্দ্রপাল, 

তাথে.তরা দিলে হই কুলে হয় খান। 

আর ভিঙ্গ তুলিলেক নামে ছোট মুটি 

যাতে চালু ভর! চাহে হাজার এক পুটি। 

( বায়ান্ন পউটি-কঠচ ) 

মম ধুন! দিয়া তবে গাইল সাত নায় । 

তড়িৎ গমনে ডিঙ্গ। সাজিয়া চালায় । 

সাত খানি ভিঙ্গ! ভাসে ভ্রষরার জলে। 

গৌজে বান্ধি রাখে ভিলা! লোহার শিকলে । 

তার পিছে চলে ভিঙ্গা নাম চন্দ্রপাট। 

যাহার উপরে টাদ মিলাগ্নেছে হাট । (বিজয় ও) 

কধিকঙ্কণ চত্তীর মুক্িত পুস্তকে শেষ ছুই পংক্তি বাদ দিয় “নাটশালা 

নামক ভিঙ্গায় 'গাঁবরের মেলা” বসাইয় সগুতরী পুরণ কর! হইয়াছে। 



বাঙলার বাংণজ। ৩৪৩ 

প্রধান ডিঙ্গা সর্বঞ্জ “মধুকর নাম পাইয়াছে; মনস! মঙ্গলের অন্যান্ত 

পু'থিতে রাজবল্লভ, গঙ্গা প্রসাদ, হংসরব প্রভৃতি নামকরণও হইয়াছে। 

কবিরা সর্বত্র জমুদ্রগামী পোত দেখিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ । গৌড়ে 
বড় নৌক! মাত্র সেকালে চঁলবার সম্ভব ছিল; সপ্তগ্রামে ও পুর্বব- 

দক্ষিণ বঙ্গে বাণিজ্য জাহাজ তিন শত বর্ষ পৃর্বেও আসিতে পারিত। 

চট্টগ্রামের সেকালের কোন কাব্য উদ্ধার করিতে পারিলে জাহাজের 
খবর পাইতাম। সমুদ্র যাত্রা! কলিতে নিষেধ, প্রথমে ব্রাহ্মণের পক্ষে, 

শেষে অসাধ্য হওয়ায় সকল বাঙ্গালীর পক্ষেই ঘটিয়াছিল। টা সাগরের 
উপাখ্যান অন্ত যুগের বলিবার উপায় নাই। অন্ততঃ কবিক্কণ তাহাকেও 

সাধু ধনপতির সহিত একালের উজানীর ( মঙ্গল-কোটের ) রাজার 

সমকালে আনিয়াছেন। লামুদ্রিক বাণিজ্যে যে সে যুগের বাঙ্গালী 

লাভবান্ হইত; তাহ! চক্রবর্তী মহাশয় জানিতেন ॥ সপ্তগ্রামে অন্যদেশের 
বণিক আইসে, সাত গীয়ের বেণে কোথাও যায় না, ইহাও তাহার 

উক্তি বটে | 
পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গৌড়ের সুলতান গিয়ানুদ্দীন্ আজাম্- 

শীর সহিত চীন রাজের পত্র ও উপটৌকন বিনিময় চলিয়াছিল, 

(১৪০৮--৯)। গিয়ানুদ্দীন জীন সমেত ঘোড়া, স্বর্ণ রৌপ্যেরু অলঙ্কার, 
বিদরীর ( চীনা-মাটির বলিয়৷ কথিত ) পান পাত্র, ধাতুর ফুল ইত্যাদি 
উপঢৌকন পাঠান। কেহ কেহ এই দূত প্রেরণ ব্যাপার স্থলপথে 
হইয়াছিল, বলিয়াছেন? কিন্তু সেকালে তিব্বত হইয়া! এদেশী ঘোড়া 

পাঠান সহজ ব্যাপার ছিলনা । নান দ্রব্যাদি সম্ভার পাঠাইতে হইলে 

জলপথে যাত্রাই স্থুবিধা। সেকালে চীনের উপকূলে বাঙ্গলার বাণিজ্য-« 

পোত সচরাচর চলিত। ইহার অনেক পরেও বাঙ্গালী মুসলমান 
বণিকের জাহাজ মিসর পর্য্যস্ত গিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দিকলে! 



৩৪৪ মধ্যযুগে বালা 

কন্টি আসিয়া ভারতের জাহাজ নির্ীণ দেখিয়া চমকিত হইয়াছেন । 

তিনি ভিনিসের লোক, জাহাজেই অভ্যন্ত। তিনি বলেন, “ভারতবর্ষের 

লোকে আমাদের অপেক্ষা বৃহৎ জাহাজ প্রস্তত করে। কোন কোন 
জাহাজে দুই হাজার বড় বস্তা মাল ধরে ; পাঁচটি মাগুল ও এর সংখ্যক 

পাঁল আছে। তেহার] কাঠে জাহাঁজের নিয়ভাগ নির্শিত হয়, যেন ঝড় 

ঝাঁটিতে কিছু না করিতে পারে । আবার এমন ভাবে নিশ্মিত যে এক 
দিক ভাঙ্গিয়া গেলেও অবশিষ্ট অংশ লইয়া জলে চালাইয়া আস! যায়।” 

গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড বাশ দেখিয়া কষ্টি অবাঁক্ হইয়াছিলেন ; বাশের 
জেলে-ডিঙ্গীও তিনি দেখিয়াছেন! ভারতের সওদাগরদের অর্থ ও 

বাণিজ্যপোতের সংখ্যা দেখিয়া! তাঁহার চমক লাগিয়াছিল। 

পুরাকালে সমুদ্র বক্ষে দিক্ নির্ণয়ের অর্থাৎ উপকূল কোন দিকে 
আছে তাহ! জানিবার নিমিত্ত হিন্দু নাবিকেরা জাহাজে “দিশা কাক, 

রাখিত, একথা বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে পাওয়। যায়। পরবর্তী যুগে এই 
কার্ষেটর নিমিত্ত শ্বেত পারাবত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; পায়রা 

পোব মানে, দিক দর্শন করাইয়া ফিরিয়া আমিত। শেষে ভারতীয় 

নাবিক যে নক্ষত্র প্রভৃতি দ্বারা দিক্ নির্ণয়ে দক্ষ হইয়াছিল, তাহ! 
প্রথম যুগের ইউরোপীয় বণিকের লিখিত বিবরণী হইতে জানিতে 

পারি। ইহারাই পর্ভ,শীজ ভাস্কে!-ডা-গামাকে পথ দেখাইয়া ( আড় কাঠি 

হইয়া ) আনিয়াছিল। থুষ্টের দশম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সময়ে 
গভীর সমুদ্রে পোত চালনায় মঙ্গবার উপকূলের নাবিকগণই অধিকতর 

জুদক্ষ হইয়াছিল । 
৮ বাণিজ্য ও বৈদেশিকের বর্ণনা বলিয়া সপ্তম অধ্যায়ে যাহা লিখিত 

হুইক্াছে, এই স্থানে পাঠককে পুনরায় তাহা দেখিবার অনুরোধ করি। 
যোড়শ শতাব্দীর প্রথমে আগত ইটালিরান্ বার্েমা হইতে আরম 
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করিয়। মোগল বাদশাহ আকবরের নামে পত্র লইয়া যে ইংরেজ বণিক 

রল্ফ ফিচ. ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাদের লিখিত বাঙ্গলার 

বিবরনীর মনন উক্ত অধ্যায়ে দেওয়। হইয়াছে । বহিরাণিজ্য ও দেশের 
অবস্থার নান! কথ! উহাতে জান যায়। পর্ভ,গীজের] বাঙ্গলায় আসিয়া 

কি দেখিয়াছে ও কি করিয়াছে তাহারও আভাষ দেওয়৷ গিয়াছে। 

ইংরেজের ব্যবসায়ের প্রথম দিকে তাহাদের চক্ষে বাঙলা কেমন 

লাগিয়াছিল, সে কথাও কিছু বলি। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে সার টমাস রো 

লিখিতেছেন, “বাঙগলায় উৎকৃষ্ট সুন্বর কাপড় করে বটে, কিন্তু তাহা 
কিনিবার জন্ত সেখানে একটা কুগী করা কোম্পানীর কোন আবশ্তক 

নাই ; স্থলপথে আনাইলে বরং শস্তা হয়। রেসম ও সুন্দর রেসমী 

কাপড়ই সে দেশে হয়; উহা! আগরাতেও বিক্রীত হয়ঃ তবে অল্প বটে”। 

স্থরাটের কুঠীওয়াল1! ইংরেজের৷ সার টমাসের স্থল পথে আনাইবার 

কল্পনায় বিব্রত হইলেন ॥ তাহাদের মধ্যেই কোন লোককে পাঠাইয়৷ তবে 

ত আনান হইবে ? তাহার! লিখিলেন, বাঙ্গল! বড় গরম দেশ, তথাকার 

লোক গরিব; স্থল পথের বাণিজ্যে সুবিধা হইবে না। রে! ছাড়িবার 

পাত্র নহেন; বাঙ্গলার অবস্থ। দিলী দরবারে তিনি ভাল করিয়া 

জানিয়! লইয়াছেন। তিনি লিখিলেন, 'বাঙ্গল৷ গরীব হইবার কোন 
কারণ দেখিনা । বাঙ্গলাই এদেশকে চাউল, গম যোগাইয়। আহার 

দেয়, সমগ্র ভারতে চিনি ষোগায়। সেখানে অতি সুন্দর কাপড় হয়ঃ 

ত৷ ছাড়! মৃগনাভি প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য মিলে; পেগুর দামী মাল 
বাঙ্গল! হইয়া আসে ।-.... অসংখ্য পর্ভূগী্জ সে দেশে বাস করে, ইহাই 
আমাদের তথায় যাইবার পক্ষে যথেঞ্ প্রলোভন” ইত্যাদি (৬) 

(৬) 7770 13608512, 5110410 09 19901 ] 568 150 1985017 £ 10 (99083 

6015 ০০৫100716 ড/107 আ1)9905 200 11565 10 59545 8097 00 211] 17018) 
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এই বিতর্কের ফলধুকি হইল তাহ। ভাল জানা যায় না; কিন্তু কিছু 
কাল পরেই মসলীপত্তনের দিক্ হইতে ইংরেজ বণিক দল বাঙ্গলায় স্থচ 

হইয়। প্রবেশ করিলেন ও নান। যায়গায় কুঠী করিলেন, একথা 

বালকেরাও জানে । সেকালের ইংরেজ বণিক লাভ ও আহারে পুষ্ট 

হইয়। বাঙ্গলাকে আর দুঃখের দেশ (1910 017921915 ) বলেন নাই। 

তাহাদের চিহী পত্র ও বিবরণী যাহা! লোক-লোচনের গোচর হইয়াছে, 

তাহাতে বোম্বাই উপকূল অপেক্ষা বাঙ্গলা “সুখ স্থান” বলিয়াই তাহাদের 
ধারণ জন্বিয়াছিল। অন্থত্র, সুবিধা হইলে তাহ! দেখাইবার ইচ্ছ! 
আছে (৭)। একজনের বিবরণী হইতে সামান্ত কিছু উদ্ধত করিলাম। 

তিনি বঙ্গদেশকে কোম্পানীর বাগানের “সর্বোৎ্রু কুম্ুম” বলিয়াছেন 

(৮)। গঙ্গার মোহান। দিয়! পুর্ব বঙ্গের দিকে নৌকা চালাইবার 

সময়ে ছুই পার্খের স্থান গুলির হেজেস্ এক হৃদয়গ্রাহী বর্ণন! দিয়াছেন। 

(৯) তিনি বলেন, এ দৃশ্য দেখিয়া লোকে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে 

10107 075 ঠি091 01011) 2170 [১1176200959 17101150109 01216 270 2100091 

(0551055 ), 2177951 ৪]1 72796595 িটঢা। (15006 107 ৪0৪ 8010 

156810,,১৮10105 201000670£ ৮০01006815 19510100615 2 20০00 2100171৩7 

[01 015 0 500৮ 10৮--9$7 0713095 7001721, 

(%) ভারতীয় হোষ গবণমেণ্টের অন্থমতিক্রমে গবর্ণষেন্টের কাগজপত্র 

(071১91 [২৪০০5 ) দেখিবার স্থযোগ পাইয়! অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা প্রয়োগ করিবার 
অভিলাষ আছে। কিন্তু সমর ভাল নয়; কোম্পানীর মুলুকের সব কথা লোকের 

মাথা ঠা হইলে বলাই মুক্তি-যুক্ত। 
(৮) £105 055 106] 10 005 (০90119095 887061--0360265+ 1 

৮1015101210, 

(৯) ড/০6 ০079000190 £০দ1106 ৪11 027 10) 006 101050 01585800 ০094000 

07৪৮] 6৩52 101 1169 0০৮ 23. 1682. ৮055 1008 5::5০1:95 ০ 
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পারে না । লুন্দর সমতল গ্ডামল শস্তক্ষেত্র, খর প্রবাহিনা নদী মালা, 

“বিতত সহত্র শাখ' তরুশ্রেণী, দোণার বাঙলার এ দৃশ্তে মোহিত না 

হইয়। পারে এমন যুঢু লোক কে আছ? আর একজন ইংরেজের 

বিবরণী হইতে উদ্ধত করিয়া সেকালের বাঞগলায় বাণিজ্যের কথ। বলিতে 

হইল। উহার নাম টমাস বৌরী (বৈরি নয়); ইনি ভাৎকালিক 

বিখ্যাত বন্দর মসলি পত্তন হইয়! বাঙ্গলায় আসেন । সেখানে ও মাদা- 

পোলামে বিস্তর জাহাজ নির্মাণের কারখানা দেখিয়াছিলেন এবং 

মাদাপোলামের মিক্ত্রীগণের নৈপুণ্যের এবং খঁ স্থানের কাষ্ঠ ও লোহার 

কার্ষের ভূয়সী প্রশংসা করিয়'ছেন। বাঙ্গলায় সে সময়ে নান শ্রেণীর 

যে সমস্ত পোত ও সাধারণ নৌকা নির্মিত হইত, বৌরী তাহার এক 
বিস্তৃত বিবরণী দিয়াছেন। করমগুল উপকূলে লোকে মাসুল। নামে এক 

প্রকার তরণী নিষ্দীণ করিত; বড় জাহাজে মাল দেওয়া লওয়। 

উহাদের কাজ ছিল। পাতল! চওড়। তক্তা নারিকেল ছোবড়ার ধোড়। 

দিয়া এগুলি নির্মিত হইত । উহাদের তলদেশ প্রশস্ত ঘলিয়া উপকূল, 
বাণিজ্যের বড়ই উপযোগী; কারণ তথায় সর্বদ। ঝড় বাঁটির উৎপাত 

আছে। বাঙ্গলারও তিনি প্রকাণ্ড, তল। চওড়া, প্রায় সমতল পাতিল! 
পাপে িসপ আস পাপা শপ পপ হস শত শা কপাল! শী পাশ পা ৮ ৭ শপ পপ পাপা পপ সপ. 

19100019500 01:091)) 11100610115 00105 100 21) 0221160 09 11000110017 

21019 50:9217)1605, 006 10৮০] 021৮5 0900৫ 0৮61 ৬101) 51120 2105 01 

01701785005 62995 11)5100110 [0435217১9% 09 510 ৫১ 1501105 01 ভ৪ঘ- 

£751116 00095000155 200 01177)950৯ 006 81১900650 ৫০1৮--1[160£95 10191. 

১১ই এপ্রেল। ১৬৮৩ । বাগ আচয়ার নিকটে সুন্দর স্থানে নামিয়া ইহার! 

এক জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। “জমিদার তাহার ময়ূর ও হরিণ সকল 

দেখাইলেন ; কিন্তু তাহার একটি পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হইল না'। সেত 
একাল নয়, যখন জমিদার যে কোন সাহেবের নিকট যথাশক্তি উপহ্থার দিবার 
জন্য ব্যগ্র! 
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নামে পোত দেখিয়াছেন ; 'এগুলি খুব দ্র রূপে নির্মিত হয় এবং চারি 

হইতে ছয় হাজার মণ মাল ধরে” । এই পাতিল! শ্রেণীর নৌক। এখনও 

আছে, কিন্তু সমুদ্র উপকূলে আর বাইতে হয় না বলিয়! হাজার মণের 

উপর বোঝাই ধরে না। নদীতে বজরা, পাগ্ড বুর1 প্রভৃতি শ্রেণীর 

তরণী তিনি চলিতে দেখিয়াছিলেন। বজরার মধ্য-স্থলে কাঠের ঘর 

থাকিত ; এখনও তাহাই থাকে । “হুগলী হইতে পিপলী, বালেশ্বর 

প্রভৃতি স্থান পর্য্যস্ত জাহাজ হইতে মাল উঠা নামা করিবার নিমিত্ত 

পাণ্ডব্যবন্ৃত হইত। এ গুলি অনেক দিন সমুদ্রে রাখিবার উপযুক্ত; 

পেছনে লঙ্গর ফেল! হয়। বুর! গুলি পাতল। তরণী, ২০1৩০ দাড় পর্যান্ত 

হইয়! থাকে । এগুলিতে লবণ মরিচ এবং অন্ান্ত মাল বোঝাই হইয়া 

হুগলী হইতে ভাটির দিকে চালান হয় এবং সময়ে ঢাকা পর্য্যন্ত লবণ 
লইয়! যায়। এগুলি 'আবার উজান ভাটি জাহাঙ্জের সঙ্গেও বীধিয়! 
দিয়া দাড় টানিয়! জাহাজ আনিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ইহ] 

ব্যতীত মালয় উপকূলে ব্যবহৃত যুদ্ধ জাহাজের মত বাঙ্গলায়ও যুদ্ধ 
জাহাজ আছে”। বৌরী যুদ্ধ জাহাজের কথায় সায়েস্ত। খার জাহাজ 
নিম্মীথ বাবতে মাসুল আদায়ের বিবরণ দিয়াছেন ; অন্যত্র সেকথা 

বল। হইবে। ন্সায়েস্তা থার ২ থানি বৃহৎ বাণিজ্য পোত ছিল, 

এগুলি ঢাক, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান হইতে পূর্ব উপদ্বীপ, সিংহল 

পর্য্যন্ত যাইত; ইহাতে হাতীও আনান হইত। আর ৬।৭ খানি 

জাহাজ প্রতি বৎসর কড়ি, ছোব ড়া আনিতে মালদ্বীপ যাইত ।” 

যাক্, মধ্যযুগের বাঙ্গলারু কথ! বলিতে আর বেশী অগ্রসর হওয়া 
ঠিক হইবে না; ইংরেজ ও অন্ত বণিকের বিষয় সথাস্তরে লিখিবার কল্পন! 

৯ ই পপ রর টার ্্স্স্প ১ সপ্ত সপ সস সি সা পপ পপ ও সস সস 
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পূর্বেই বলা হইয়াছে । এখন দ্বেশীয় ইতিহাসে বঙ্গের বাণিজ্য ও 
নৌবল সম্বন্ধে যাহা আছে, দ্বেখাইবার চেষ্টা করিব। নৌসাধনোগ্ভত 
বঙ্গীয় বীরের কথ! কালিদাস বলিয়াছেন। নৌকা এবং পোত লইয়া 
কারবার পাঠান আমলেও যথেষ্ট দেখা যায়। মহামোগলের সঙ্গে 

যুদ্ধেও কেদার রায় ও প্রতাপ নৌ-বল ব্যবহার ককিস্বাছেন। মগ 
ফিরিগ্গীর সময়েও ক্ষুদ্র বৃহত্ বঙ্গীয় তরণী বাণিজ্য ও জলযুদ্ধ চালাইয়াছে। 

পাঠান রাজের আমলে গোড়ের সওদাগর সেখ ভিখু তিন খানি 
জাহাজে রেসমী কাপড় বোঝাই করিয়! কুষিয়। দেশে বিক্রয় করিতে 

যাইতেছিলেন; পারস্য সাগরের নিকটে তাহার মধ্যে ছুইখানি 

ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল (১১)। মে আমলে এমন সেখ ভিখু বা চাদ 

সদাগর অনেক ছিল, অবণ্ত সকলেই বুঝিবেন ; কিন্তু ইহাদের নাম 

সন্থলিত ইতিহাস রাখ! সেকালের নিয়ম ছিল না। “বণিক জাহাজে 

চড় করিছে ব্যাপার” এর আবাং লেখা পড়া কি থাকিবে? কবি 

কল্পনায় কাব্য করিয়াছেন। মালদহের গাভীরার গানেও এ স্থৃতি 

আছে । 

হিন্দু বা পাঠান আমলের বাঙলার জাহাজের খবর যা পাওয়! 

গেল, তাই দিলাম । মোগল অধিকারে আকবরের সময়ের লিখিত 

বিবরণী মহাম্মা আবুল ফজল রাখিয়া গিয়াছেন। নানা রত্বের আকর 

আইন্ ই আকবরাতে বাদশাহের নৌবিভাগের ব্যবস্থার কথ! বিশদ- 
রূপে নির্দিই আছে। অর্থ-শান্ত্রে লিখিত মৌধ্য সম্রাটের সময়ের 
নাবধ্যক্ষের বিভাগের মত আঁকবর বাদশার এক “মীর বহুরী” বিভাগ 

ছিল। এই বিভাগের কার্যাবলী প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 

যাইতে পারে। প্রথম, ক্ষুদ্র বৃহৎ নৌকা ও পোত নির্মাণ এবং 
€ ১১) হ01)6575 50201501051 ৪০০০1), 
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বাণিজ্য বা যুদ্ধকার্যের নিমি্ত তাহাদের প্রয়োগ । রাজকীয় নান। 

কার্যে তরণীর 'আবশ্তক হইত; মাল পত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম হাতী 
ঘোড়। পর্যন্ত নৌকায় লইয়া যাইতে হইত। জলপথে কোন স্থান 

আক্রমণ করিতে হইলে তজ্জন্ত যুদ্ধ জাহাজ বা এঁজাতীয় ক্ষুদ্র নৌক! 
লাগিত। বাদশাহ ও ওমরাদের ভ্রমণের নিমিত্ত ছোট বড় বজরা 

থাকিত। পশ্চিম ও পুর্ধব উপকুলে, বিশেষ ভাঁবে বাঙ্গলায় বিস্তর 

বাদশাহী নৌকা রাখিতে হইত । নাঁন। স্থানে জাহাঙ্গ ও নৌকা 

নির্মাণের কারখানা ছিল; তল্জন্ঠ কাষ্ট, লৌহ প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহও 

এই বিত।গের কার্য ছিল। 

নৌ-বিভাগের দ্িন্তীয় কার্ধয ছিল, নাবিক ও অন্ঠান্ত কন্মচারী 

গ্রহ করা । সেকালে ভারতের উপকুলতাগে সুদক্ষ নাবিকের অভাব 

ছিল না। তাঁহারা নদীগর্ভে কোগায় ভাঙ্গা, কোথায় খাল, বৰ! 

উপকূলের কোন অংশ দিরা পোঁত চঃলান নিরাপদ, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 

ছিল; জোয়ার বা বাতাসের গতি বুঝিত। প্রতি জাহাজে না-খোদা। 

বা অধ্যক্ষ ব্যতীত নিয়ের লিখিত কর্মচারী থাকিত (১) মৌলিম্ 

(ইংরেজী মেট.)-_-জলের মাপ, নক্ষত্রের অবস্থান প্রভৃতি নাবিকের 

প্রধান কার্ষ্য ইহার অভিজ্ঞতা থাক। আবশ্তক ঃ প্রকৃত পক্ষে ইনিই 

জাহাজ চালাইতেন (২) সারঙ্গ-__জাহাজের উপরে সাধারণ কর্তৃত্ব, 
এবং জাহাজ ভিড়ান বা! খোলা ইহার তার। একালের ট্রীামারে সারংই 

কর্তী। (৩) স্ুখান্ জিয়ার (বর্তমান সুখানি)) হাল ফিরান থুরাণ 

ইহাদের কার্ধ্য ; বড় বড় জাহাজে ২* জন পর্যন্ত এই শ্রেণীর লোক 

বাগিত। (৪) পঞ্জেরী-মবাস্তলের উপরে উঠিয়া, অন্ত জাহাজ বা ভাঙ্গা 
দেখিলে, ঝড় ঝাটি উঠিবার সম্ভব 'বুঝিলে, অথবা অন্ত কোন বিশেষ 

প্রয়বা বিষয় থাকিলে ইহারা কর্তৃপক্ষকে জানাইত। (8)  তুণ্তীল্ 
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খালাসীদের সর্দার । (৬) গুম্টি__জাহাজের জল সেচিবার খালাসী 

(৭) খার্ওয়া-_সাধারণ খালাসী- পাল টাঙ্গান, নঙ্গর তেল! ফেলা, 

প্রভৃতি ইহাদের কার্ধ্য । এই সকল ছাড়া মাল তোল নামান প্রভৃতি 

পরিদর্শনের জন্য না খোদা থেসেব ভাণ্ডারী, কেরাণী থাকিত। যুদ্ধ 

জাহাজে গোলন্দাঞ্গ রাখা হইত । 

তৃতীয় কর্তব্য কার্য ছিল, নদী ও নদীমুখ পধ্যাবেক্ষণ করা। এই 

কার্য নিয়োজিত লোকেরা মালের নৌকা ও খেয়াঘাটের ব্যবস্থার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিত; বিদেশী লোক আপিলে নৌকা ভাড়া করিয়াও 
দিত। নৌ বিভাগের চতুর্থ কাব্য মাশুল নির্ধারণ ও আদায় কর1) 

আকবরের সময় হইতে মোঁগল অধিকারে “চেহেলে দে ( চল্লিশে দুই) 
অর্থাৎ শতকরা ২॥ টাক! বিদেশী মালের মাশুল ছিল । নদীতে মালের 
মাসুল (011) নান। প্রদেশে নানারূপ ছিল। 

রাজা টোন্ডর মল্লের সঞ্চলিত পৃর্ব্বে উল্লিখিত ১৬৮২ খুষ্টাব্দের আসল্ 

জম। তুমারে বঙ্গীয় নৌবল রক্ষার যে ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে তাহাতে দেখা 

যায় যে, নাওরারা বিভাগের ব্যয় নির্বাহের জন্য কতকগুলি পরগণা ব৷ 

মহাল প্রদত্ত হইয়াছিল। আম্লে নাওয়ার৷ বিভাগের অধীনে প্রথমে 

তিন সহ তরণী ছিল, কিন্তু বঙ্গবিজয়ের পরে শান্তি স্থাঁপত হইলে 

যুদ্ধ জাহাজ, বাণিজ্যপোত এবং সাবারণ নৌকা! সমস্তের পরিমাণ হাস 
করিয়া ৭৬৮ খানি সরকারী তরণী রাখা হইয়াছিল; ইহা ব্যতীত 

জমিদারী নৌক ছিল, আবশ্তক হইলেই তাহাও সরকারী কার্ধ্যে 

লাগিত। এই সময়ে ৯২৩ জন ফিরিঙ্গী ( পর্তগীজ ও দেশীয় খৃষ্টান) 

নাবিক বাদশাহী নাওয়ার! বিভাগে চাকরী করিত । সমগ্র বিভাগের 

মাসিক ব্যয় ২৯২৮২ টাকা! পড়িত। নুতন তরণী নির্মাণ, পুরাতর্ 
মেরামত এবং অন্তান্ত বাজে খরচা লইয়! বাধিক ১৮৪৩৪৫২ টাকা 
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বাঙ্গলার আমলে নাওয়ারার ব্যয় নির্দিই হইয়াছে (১২)। মগ ও 

ফিরিলী দস্্যুর উৎপাত নিবারণের নিমিত্ব নদীমুখে এবং বঙ্গসাগরের 
উপকূলে বন্দর বালেশ্বর পর্য্যন্ত স্থান লইয়! বাদশাহী রণতরী রক্ষিত 

হইত। ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হইলে নাওয়ারা বিভাগের সদর 
অফিস পোতাধ্যক্ষেত অধীনে ঢাকাতেই স্থায়ীভাবে ছিল এবং এই 

কারণেই ঢাক। জেলার অধিকাংশ ভূভাগ নাওয়ার! জায়গীরে পরিণত 

হইয়াছিল। নাওয়ার! জায়গীর ভূমি ব্যতীত মীর বহরী নামক শুন্ক 

হইতে এই বিভাগের ব্যয় নির্বাহিত হইত। নুতন নৌকা নির্মাণ 
করিতে হইলে নৌকাধিকারীকে আকারের পরিমাণ অনুসারে ১০ সিকা 

হইতে আট আন। শুন্ক দিতে হইত । মীর বহরী কাছারীর কর্মমচাঁরিগণ 

বিদেশ হইতে যে সয়স্ত নৌক। আমিত, তাহার উপরও নির্দিষ্ট নিয়ম 

অনুসারে মাশুল আদায় করিবার ভার পাইত। এইরপে আকবরের 

রাজত্বের শেষ ভাগ হইতে নাওয়ারা বিভাগের সুব্যবস্থা হইয়! আওরঙ- 

জেবের সময়ে সুদক্ষ সায়েন্ত। খার হস্তে ইহার চরম উন্নতি হইয়াছিল। 

সানুচর ঢাকার নখাবগণের জল ভ্রমণের জন্য ক্রমশঃ যে সমস্ত ময়ুর পক্ষী, 
বজরা এবং দ্রতগামী ছিপ নির্মিত হইয়াছিল তন্মধ্যে উৎকষ্টগুলি 

তৎকালের বাদশাগণের রাজ্যাভিষেকের দিবসে একবার করিয়া দিলীর 

অভিমুখে শোভাধাত্রা করান হইত। দিল্লী পৌছিতে হইবে, এমন 

কোন কথা ছিল না) শেষ দিকে এ সমস্ত তরণী পম বাহিয়া ঘুরিয়া 

মুর্শিদাবাদে আদিত। 
মহাবল মানসিংহের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে বিক্রমপুরপতি কেদার রায় 

জলঘৃদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তাহার নৌবল যথেষ্ট ছিল, ইহা 
পূর্ব্বেই বল! গিয়াছে । বাক্ল! বা! চন্তরত্বীপাধিপতিগণের জল-যুদ্ধের 
705) এত এআহাটম দিও ৩০5 



আম্লে নাওয়ারা । ৩৫৩ 

উপকরণই অধিক ছিল 7 তীহার। বলে ও কৌশলে মগ ফিরিঙগীদিগকে 

নিরস্ত করিয়। যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করিতেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যও 

বাহান্ন হাজার ঢালি” সত্বে নৌবল সঞ্চয়ে অবহেলা করেন নাই ? জাহাজ 
ঘাট।, চকশ্ত্ প্রভৃতি স্থানে তাহার তরণী নির্মিত ও নদীমুখে রক্ষিত 
হইত। জলপথে বল সংগ্রহের আয়োজন তাহারও আবশ্তক ছিল) 
মগ ফিরিঙগী তাহার অধিকার ও উপেক্ষা করে নাই। নবাব ইস্লাম্ খ। 

একবার মগরাজের সহিত সাঁম্মলিত ফিরিঙ্গী গঞ্জালের রণতরী বিধ্বস্ত 

করিতে পারিয়াছিলেন, পুর্ববেই বলা হইয়াছে; পরব্তাঁ নবাবগণের 
অমনোযোগে মগের দল সুবিধা পাইলেই সময়ে অসমরে দক্ষিণ ও পূর্ব 
বঙ্গ উৎসন্ন করিত; তাহাও দেখা গিয়াছে । আরঙগ্গজেবের সময়ে মনশ্বী 

মীরজুমলা শাসনভার পাইয়া পুনরার বাঙ্গলার নৌবলের উন্নতি সাধন 
করেন! আসাম যুদ্ধে তাহার সংগৃহীত রণতরীই মোগলের প্রধান বল 

ছিল। ১৫৯ থানি কোশা, ৪৮ খানি জাল্বা, ১০ খাশি গ্রাব, ৫০ খানি 

পাতিল! এবং অন্ঠান্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণী লইয়া সর্বসমেত ৩২৩ খানি নৌকা! 
এই যুদ্ধে ব্যবন্ৃত হইয়াছিল (১৩) মীরজুমলার অকাল মৃত্যু ঘটনার 
পরে বাদশাহী রণতনীর দেন্স দশায় মগের ঢাকা পধ্যস্ত অগ্রসর হই! 
নাধধ্যক্ষ মানোয়ার খাঁকে নিক্গিত করিয়াছিল । সায়েস্তা খর আমলে 

পুনরায় বাদশাহী নৌবিভাগের পক্ষোদ্ধার সাধন ঘটে। অধ্যাপক 
শ্রীমান রাধাকুমুদ বোভ.লিয়ান লাইব্রেরীর এক পারসী পুণির নির্দেশ 

হইতে দেখাইয়াছেন যে নবাব সায়েস্তা খা বঙ্গের নান! স্থানে পেকাদ। 

পাঠাইয়! সুদক্ষ মিল্ত্ীর্দিগকে ধরিয়া আনাইয়! নৌক। নির্মাণে নিক্পেটজিত 
করেন; নৌক। গঠনের প্রধান স্থানগুলি হইতেও যথা সম্ভব তরণী 

(১০) “ফতিয়া-ই-ইব্রিয়া" হইতে অধ্যাপক ব্লকৃমান্ ইহা দেখাইয়াছেন 

(0.4 5. 2829), 

৮৬, 



৩৫৪ মধ্যযুগে বালা । 

সংগৃহীত হইয়াছিল। এইরূপে অবিলম্বে তিনশত তরণী সংগ্রহ করি৷ 
তিনি মগ দলনে সমর্থ হন ঃ কিরূপে তাঁহার নিদেশে বাঁদশাহী নৌবল 

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদী মুখে মগদলকে নির্জিত করিয়াছিল অন্থত্র তাহার 
উল্লেখ কর! গিয়াছে । এই যুদ্ধে মোগলের ১৫৭ কোশা, ৯৬ জাল্বা 
অন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণী লইয়া ২৮৮থানি রণতরী নিয়োজিত হ্ইয়াছিল। 

সায়েম্ত। খার আমলে বৃহৎ বাণিজ্য পোতের কথ! টমাস বৌরী 

বলিয়াছেন, পূর্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে । একালেও বাঙ্গালী হিন্দু- 
মুসলমান নাবিকের কার্ষ্যে সুদক্ষ ছিলঃ স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে। 

ষোড়শ অধ্যায় 

সাধারণ অবস্থা 

মুসলমান শাসনে বাঙ্গলার আধিক অবস্থার কথা বর্তমান গ্রন্থের 
স্থানে স্থানে প্রসঙ্গ ক্রষে বলা হইয়াছে, কিন্ত অনেক কথ৷ বল! হয় 

নাই। এজন্য এই অধ্যায়ে তাহা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস 

পাইব। একালে কোন দেশের আর্থিক অবস্থার কথা ভাবতে গেলে 

লোকে প্রধানতঃ সুখ-সাচ্ছন্দ্যই (007000765) ইহার মানদণ্ড মনে 

করিয়া লন; কিন্তু কান্ননিক সাচ্ছন্দ্য বুদ্ধিতে যে সমাজের সুথবুদ্ধি 

হয় না, একথা ভুলিয়া যান। এক শ্রেণীর সমালোচক সেকালের 

অবস্থ। বড়ই সুখের ছিল কল্পন। করিয়া লইয়৷ ইহার পোষক প্রমাণ স্বরূপ 

বলিবেন ; ধরুণ; একজন ব্রাঙ্গণ প্ডিতের দৃষ্টান্ত,_ভূম্বামী দত্ত সামান্য 
জমি ও স্বধূৃত্তি তাহার সম্বল ছিল? উদরানের জন্ঠ উৎকন্ঠিত হইতে 



সাধারণ অবস্থা] | ৩৫৫ 

হইত না, চাকরীর নিমিভ ছুটিয়। বেড়াইতেন না। একান্ন-বর্তিতার 
গুণে আত্মীয় শ্বজনেরও পাঁলন হইত; অতিথি অভ্যাগতের সৎকার 

চলিত; ছাত্র পোষণ করিতেন, আশ্রিতকে অন্ন দান করিতে কুষ্ঠিত 
হইতেন না । জমিতে ধান, অন্ত শস্ত ও কাপাদ হইত; তরিতরকারীও 

বাটাতেই প্রায় জন্মিত ; ত্বৃত হুপ্ধের অভাব ছিল না । মোটা ভাত ও 
মোটা কাপড়ের কষ্ট ছিল না। কায়স্থের কথায় পাটোয়ারি হইতে উর্ধ- 

তন কর্মচারী পধ্যস্ত সফলের আনুমানিক আয় ব্যয়ের একটা হিসাব 

দেখাইয়৷ সুখ সাচ্ছন্দ্যের সমর্থন চলিবে | কিন্তু সাধারণ ও নিয় শ্রেণীর 

লোকের বিষয়ে এই সমালোচক কোন বাঁও. নিষ্পত্তি করিবেন না। 

ভদ্রলোক সুখে খাঁকিলেই দেশের অবস্থা ভাল হুইল! সেকালের 

শিল্প বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত লোকের কষ্ট ছিল না, ইহা বলা যাইতে 

পারে; কারণ তাহারা নিজ নিজ পরিশ্রমজাত দ্রব্যের বিনিময়ে 

স্থুলভে শস্য পাইতে পারিত। কিন্তু কৃষিজীবি লোকেপ বেলায় আর 

সেক! বলা চলিবে না। কবিকম্কণের আত্মমকথায় দেখা গিয়াছে, 

সাধারণ ব্রাহ্মণের ও সর্ব! স্থথ ছিল ন৷। কাব্য-কথিত তারু দত্তের 
শ্রেণীর কূপ! ভিক্ষার্থী কারস্থও অনেক ছিল; ওষধের থলি বগলে বৈদ্ঞ- 

রাজ সম্বন্ধেও এ কথা । উচ্চ জাতির সাচ্ছন্দ্য ছিল স্বীকার করিলেও 

কুষক এবং শ্রমজীবির যে সুখ ছিল, ইহ! কেহই প্রমাণ করিতে পারিবেন 

না। যেঝালে টাকায় পাঁচ মণ ধান্ত বিক্রীত হইত, সাধারণ শ্রমজীবির 

মজুরী চার পয়সারও কম ছিল» তখন তাহারা বস্ত্র ও গৃহের উপকরণ 

যে ভাল করিতে পারিত তাহা বলা চলে না। বাস্তবিক বিদেশীরা 

আসিয়৷ এই শ্রেণীর লোকের কষ্টই দেখিয়াছেন। অন্তান্ত সমালোচক 

আবার সেকালের কষ্টের একটা মসীময় আলেখ্য ধেখাইয়া একালের 

ব্বশাট-পটাবৃত তথা-কথিত ভদ্র বাঙ্গালীর সুখের কথা বলিতে চান। 



৩৫৬ মধ্যযুগে বাঙ্গল। । 

ইহা ও দেশের ধনাগম এবং স্ুখবৃদ্ধি বর্ণনায় একদেশদর্শী। অতএব 
প্রকৃত অবস্থার আলোচন। হওয়া উচিত। 

অতীতের চিত্রপট যথাধথ উদঘাটন করিয়া দেখাইবার উপকরণ 
ভুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের নাই ; বাঙ্গল! সাহিত্যেরও সকল পু'থির এখনও 

সন্ধান হয় নাই। ভবিষ্যতে দক্ষতর লোকে উহা হইতে অনেক কথা 

দেখাইতে পারিবেন। এখানে সেখানে খোজপাত করিয়। আমার 

সামান্ত শক্তিতে যাহ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই দ্রেখাইব। প্রথমে 

প্রাচীন বঙ্গের লোক সংখ্যার কথা; ইহা নিশ্চিতরূপে বল যায় না। 

ইউরোপীয় ভ্রমণকাঁরীরা একবাঁকে] বলিয়াছেন, বঙ্গদেশ বহুঙ্গনপুর্ণ; 

তাহারা অবগ্ত নিজ নিজ দেশের তুলনাত্স এইরূপ মন্তব্য লিখিয়াছেন, 
একালের হিসাবে জনপুর্ণ নহে। রাপ্রধানী গৌড়ের কথায় ষোড়শ 

শতাব্দীতে পন্তুগীজ ভা ব্যারম্ বলেন, তথায় ছুই লক্ষ লোক বাস 

করিত; বাব্বোসা বাঙ্গেলা নগর বহু জনপুর্ণ লিখিয়াছেন। ষোড়শ 

শতাব্দীর শেষ দিকে ছুই এক জন মুসলমান লেখক গৌড়ে বার লক্ষ 

লোক বাস করে বলায় ইহ ম্তুযুক্তি কি' না এই বিতর্ক উঠিয়াছে। 
কিন্ত মোগলের সৈম্ত সামন্ত ও তাহাদের অনুচর বর্ণ আসিয়া পড়ায় 

বর্তমান কলিকাতার মত লোক সংখ্যা হওয়। আশ্চর্য্য নহে; গৌড় 

আঁয়তনেও অল্প ছিল না । অধিক লোক সমাগমে এবং জল খারাঁপ 

হওয়ায় মারী ভয়ে উৎসন্নও হইয়াছিল। বঙ্গের পল্লীর লোক সংখ্যা 

সন্বন্ধে কেহ কিছু স্পষ্ট লেখেন নাই। তবে আবাদ এবং সৈন্ত সংখ্যা 

দেখিয়। লোক সংখ্যার অনুমান চলিতে পারে। বহু জমি পতিত ও 

জঙ্গলময় ছিল, ইহা বৈদেশিকের ভুমণ বৃত্তেই পাই । পূর্বোত্তর ও পূর্ব 

বঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের মত ঘন বসতি ছিল না। রাল্ফ ফিচ, কুচবেহার 

হইতে উত্তর বঙ্গের অনেকদুর জঙগলময় ও শ্বাপদ সঙ্কুল ছিল, বলিয়াছেন । 



সাধারণ অবস্থা । ৩৫৭ 

ক্রমশঃ আবাদ ও লোক সংখ্যা বদ্ধিত হইতেছিল। আকবরের সময়ে 
আইন্ আকবরীতে নির্দিষ্ট মত মহালের রাজস্ব) জমিদারী সৈম্া এবং 

অন্ঠান্ত বিবরণ আলোচন! করিলে ধারণা হইবে যে, যোড়শ এবং সপ্তদশ 

শতাব্দীতে বঙ্গদেশ বহু জনপূর্ণ ই ছিল। জীবন-সংগ্রাম বা অন্নকষ্ট 
বঙ্গবাসীকে তত পীড়ন করে নাই । 

সাধারণ বাঙ্গালীর আব+স-গৃহ পল্লী প্রদেশে কাচা খড়ের চালের 
ছিল; এখনও তাহাই আছে । বাঙ্গল! ঘর অর্থাৎ বড় মত চাঁরচাল। 

বা আটচালাই বদ্ধিষু, লোকের আবাস গৃহে । মাণিক চাদের গীতের 
উদ্না রাণার মুখে বলান হইয়াছে “বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পড়ে 

কালী” । বাঙ্গল। ঘর, কথাটিই বাঙ্গলার বিশেষত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। 

এই বাঙ্গলাও আবার স্থান বিশেষে মাঁটির, ছেঁচা বাশের বা কাঠের 
দেওয়ালের উপরে গঠিত হইত ; বড় মত ঘর গুলিকেই বাঙগল! বলিত, 

এখনও বাহিরের বৈঠকখানার বড় ঘর খানিকে পশ্চিম বঙ্গে বাঙ্গলা 

বলে। এই নাম লইয়াই সরকারী চাঁলওয়ালা বড় ঘর গুলি ভাক 

বাঙ্গলা আখ্য! পাইয়াছে ; এখন অবশ্ত ইটের বাঙ্গল।. (সোণার পাথর- 

বাটার মত) হইতেছে । দরিদ্র লোকের বেড়ার ঘর হইতে বাশের ছোট 
বাঙ্গল। পর্য্যস্ত উঠিত | পশ্চিমের মত খোলায় ছাওয়ান প্রথা একালের । 

মধ্যযুগে বিদেশীয় লৌকে এদেশে আসিয়! বাশের ঘরই বেশী দেখিয়াছেন। 
আইন আকবরীতে আবুল্ ফজল্ লিখিয়াছেন “বাঙ্গল৷ দেশের ঘরগুলি 
বাশে নির্মিত; কিন্তু খুব বড় বড়ও হয় এবং অনেক দন স্থায়ী হয়। 
একথানি ঘরে পাচ হাজার ট।ক1 বা আরও বেশী ব্যয় পড়িতে পারে ।, 

এখানে একটু গোল আছে, তিনি গুনিয়াছিলেন, বাঙ্গল! দেশে বাসের 

ঘর প্রায়ই বাশের ;. আবার চালের ঘরে (কাষ্ঠে সাজান ) পাঁচ হাজার 

ব্যয়ের গল্প শুনিয়৷ থাকিবেন। অনেকের ইহ] অসম্ভব মনে হইবে, 
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কারণ আকবরের সময় পাচ হাজার টাক বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু 

পশ্চিম বঙজের কাঠের খোদকারী করা! দোতাল! মাটীর ঘর যাহার! 

দেখিয়াছেন, তাহার! আশ্চর্য্য যনে ফরিবেন না । আমার মত লোকেও 

শালের কাঠ (পাক! চৌকর) খণ্ড খণ্ড করাইয়া এখনও হাজার টাক। 
বা! বেশী খরচে বাঞ্গল! বৈঠকখানা করে। পাটুলীর রাঙ্জাদ্দিগের যে 

প্রাচীন ভগ্রগ্রায় চণ্ভীমণ্ডপ ( দেওয়াল ইটের ) ৫* বৎসর পূর্বে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি, তাহার চালের সাজই ছ্'হাঞ্জার টাঁকা গ্রাস করিতে পারে। 
অনেক চালের ঠাট পুর্ব্বে বেতের কারিকরী ও চিত্রাদিতে সজ্জিত করা 

হইত। সহরে অবন্ত সেকালেও অনেক ইঠ্টকালয় ছিল। গোৌড়ের 
সমৃদ্ধি দেখিয়। টৈবদেশিক পর্যাটকগণ মুগ্ধ হইয়াছেন ; টাড়া বা বাজমহলে 

সাধারণ ভদ্র লোকের বাস তত অধিক হয় নাই। কিন্তু ঢাকায় শত 

বর্ষ মধ্যে বহুতর ইষ্টকাঁলয় এবং প্রস্তরের মসজীদ, গুহদ্বার প্রভৃতি 
নির্ষিতি হইয়াছিল। নাগরিক অর্থশালী লোকের ইষ্টকাঁলয় বা পল্লীর 
জমিদারের গড়বন্দী প্রকাণ্ড প্রাসাদ বহুকাল হইতে বঙ্গবাসী দেখিয়া 
আসিয়াছে; কিন্তু সেকালের নগরেও পাক ঘর অধিক ছিল না। 

পল্লীতে দরিদ্রের গৃহ দৈম্তবশার যথেষ্ট পরিচয় দ্বিত এ কথ! ফিচ. হইতে 
বুকানন্ পধ্যস্ত নান! শ্রেণীর ইংরেজ লক্ষ্য করিয়াছেন। গুহের 
আসবাব একালের নিম্ন শ্রেণীর লোকের মতই কদর্য ছিল। নগরগুলি 

প্রায়ই নদী তীরে অবস্থিত হওয়ায় দৈর্ঘ্যে বেশী ছিল। মধ্যের প্রশস্ত 

রাস্তা ভিন্ন গলিগুলি নিতান্ত অল্প পরিনর করা হইত; এমন কি. সামান্য 

বলশালী লোকে নগরের ছাদে ছাদে লাঁফাইয়৷ বহুদূর পর্য্যন্ত যাইতে 
পারিত। প্রাচীন কাশিম বাজারে ছাদে বাল্যে ঘুরী উড়াইয়৷ বহুদূর 
গিয়াছে এমন এক অশীতিপর বৃদ্ধ আমার নিকট গল্প করিয়াছেন ; 

টাকার কথাঁও তাই। নগরের গৃহের ঘারগুলি ছোট ছিঙ্গ ;. জানাল! 
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ত তখন নামে এবং কার্ষে) গবাক্ষ মাত্রই ছিল; এই সকল কারণেই 
একবার মারীভয় হইলে আর রক্ষা থাকিত না। নগরোপান্তে প্রকাণ্ড 
উদ্যান-বাঁটী নির্মাণ সেকালের অর্থশালী লোকও করিতেন; কিন্তু 

প্রাচীন সহবে নিরাপদে থাকিবার নিমিত্ত প্রায়ই চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর 
নিশ্মিত হুঈত, নগরের মধ্যে বৃক্ষার্দি অতি অল্পই খাকিত। শ্রীন্মে 

ধুলির উৎপাত নিবারণের ঈন্য রাজধানীতে সরকারী ভেস্তি থাকিত; 

গাড়ী ঘোড়ার অভাবে, ইহাদের কার্য সহজ-সাধ্য ছিল। 

মুসলমান অধিকারে বাঙ্গলায় রাজপথ নির্মাণে শের শাই যে পথি- 

প্রদর্শক এমন নহে । হিন্দুযুগের প্রাচীন জাঙ্ধাল গুণি অবলম্বন এবং 

তাহাই টৈৈর্ঘ্য বিস্তারে বর্ধিত করিয়। গৌড়ের বাদশাহেরা নাঁন। দিকে 

পথ প্রস্তত করিয়াছিলেন । প্রথমে সৈন্ট-চালনার সুবিধার নিমিত্ত 

পথের প্রয়োজন হইয়াছিল; কালে দেশেয় দৃরবর্তা প্রধান স্থানগুলি 

লোকের পক্ষে স্থগম করিবার নিমিত্ত ক্রমশঃ বড় বড় পাস্তা নির্মিত 

হইতেছিল। এই সমস্ত শরণি মাটি কাটিয। উচ্চ করিয়া নির্মিত হইত; 

বৃহৎ রাজপথ গুলির উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। হোসেন শার পময়ে 
রাজমহলের দক্ষিণ ভাগে অর্থাৎ প্রাচীন গৌড়ের ঠিক অপর পার হইতে 

পূর্বকাঁলের রাঁজপথকে অবলম্বন করিয়া এক শুবিস্বৃত শরণি মুরশিদাবাদ 

জেলার পশ্চিম অংশ দির! দক্ষিণাভিযুখে সপ্তগ্রামের দিকে নৃতন করিয়া 

নির্মিত হইয়াছিল । এখনও মুর্শিদাবাদের লোকে উহাকে বাদশাহী 
শড়ক বলে। সেকালে রাঙ্পথ গুলির ছুইপার্থখে বুক্ষ রোপিত হইত, 

এবং মধ্যে মধ্যে সবাই ও পান্থনিবাস থাঁকিত। সেখানে রক্ষক নিযুক্ত 
থাকায় পথিক ও বণিকদল নির্ভয়ে রাত্রি বাস করিতে পারিত। পাক৷ 

রাস্ত। কেবল সহরের মধ্যেই ছিল, এ কথা বল! বাহুল্য। বর্ষাকাল ভিন্ন 
অন্ত সময়ে এই সমভ্ত মাটির বড় রাস্তার গোষান ও অশ্বাদি চলিত। 



৩৬০ মধ্যবুগে বাঙ্গলা । 

ভার বাহী বলদ (ছালার গরু ) দ্বারা, যাল পত্র লইয়া! যাওয়াই পল্লী 

অঞ্চলের ব্যবস্থা ছিল। বহুতর নদ্দী এবং শীখ। নদী থাকায় বাণিজ্য এবং 

দুরে যাতায়াত নৌকা পথেই চলিত । পুর্বকালে হিন্দুর মধ্যে গোষান 

ব্যবন্ৃত হইত না; হাটিয়া পথ চলা ভদ্র লোকের তখন কীর্তি বলিয়া 

গণিত হয় নাই। চৌপাল৷ বাঁ তাঞ্জাম এবং সাধারণের দৌল! (ভুলি) 
প্রধান বান ছিল। আবুল ফজল্ এই চৌপালাকেই লাল বা জরদা' 

আচ্ছাদন দেওয়। “স্ুখাসন” বলিয়াছেন; বাঁশের মধ্যস্থল বাকা ইয়! 

তাহারই উপরে কাপড়ের ঘের বা ছব্রি চড়াঁন হইত এবং সেই বাশেরই 

ছুই পার্খশ বাহকের স্বন্ধে থাকিত। মোগল অধিকার হইতে পান্ধী 
চৌপালার স্থলাভিষিক্ত হুইয়াছে। কিন্ত সাধারণ হিন্দুর! বিবাহ প্রভৃতি 

কার্য্যে চিরদিন চৌপাল! ও ভুলী ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। 
গ্রীষ্ম প্রধান দেশ বলিয়৷ ভারতবর্ষে সাধারণ লোকের পরিচ্ছদে 

কোন কালেই আড়ন্বর বা পারিপাক্ট্যের বাহুল্য হয় নাই। মিগাস্থিনিসের 

বিবরণীতে একথানি কাপড় পরিধেয় ও অন্তথানি উত্তরীয় স্বরূপে 

ব্যবহৃত হইত, বুঝ! যায়। ইহাঁও রাঁজসভার তদ্র লোকের পক্ষে ; পল্লী 

বাসীর শীত ভিন্ন অন্ত সময়ে আরও অল্পে চলিত। চতুর্দশ হইতে যোড়শ 
শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের বর্ণনায় ও বৈদেশিক পর্যযাটকের 

নির্দেশেও ইহাই বুঝা যায়। ইউরোপের শীতল ভূখণ্ডের অধিবাসীরা এ 
দেশের নগ্নপ্রায় পল্লী-বাসী দরিদ্রলোৌককে দেখিয়। বিন্মিত হইবে, ইহা 

বিচিত্র নহে । এই জন্ঠই ইহার! যে প্রদেশে গিয়াছেন, সেখানেই লোকের 

পরিচ্ছদ বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন। বার্থেমা ও বাবেশিসা গুজরাট এবং 

দক্ষিণ অঞ্চলের হিন্দুদের কথায় বলিয়াছেন, ইহার! প্রায় ল্যাংট1, সামান্ 
একটু কাপড় মাত্র মাজায় জড়ায় । বাবোসা দক্ষিণ দেশের লোকের 
মাথায় এক প্রকার পাগড়ী লক্ষ্য করিয়াছেন। ভিলা ভ্যালে এবং 



বেশ ভৃষা । ৩৬১ 

লিন্সকটেন্ কালিকট ও গোয়ার নিকটবর্তী লোকের বিষয়েও এ কথাই 
লিখিয়াছেন । -জামা বা উত্তরীয়ের কথ! ইহার! কিছুই বলেন নাই। 
রল্ফ ফিচ. দক্ষিণ দেশ এবং কাশী উভয়ের বর্ণনাতেই মাজায় এক খণ্ড 

বস্ত্র মাত্র স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদ, আর কিছু নাই, লিখিয়াছেন । তবে 

কাশী অঞ্চলে শীতের সময়ে তুলা ভর! জাম! ও টুপি ব্যবহার করে 
বলিয়াছেন । তিনি বাঙ্গলায় আসিয়া টাড়া, বাকল ও সোণার 

গায়ের লোকের বর্ণনায় ও এ একটু মাত্র কাপড় মাজায় জড়াইবার 
রীতিই লক্ষ্য করিয়াছেন (১)। ইহা হইতে, উত্তরীয় ব্যবহার ক্রিয়া- 

কাণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল, মনে হয়; বাঙলা কাব্যের জোড়া বর্তমান 
পাটের জোড় এখন এই সকল কার্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছে । 

বাঙলা ঘামের দেশ বলিয়। গামোছ। উত্তরীয় স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। 

কষকও শ্রমজীবি লোককে ধুতি গামছায় সঙ্জিত হইয়া কুটুণ্ধ বাড়ী 

যাইতে বাঙ্যকালে লক্ষ্য করিয়াছি। এ যুগে কোট কামিজ ভিন্ন 
কাহারও চলে না; প্রয়োজন বা অতাব দেখা! দেখি শীঘ্রই বাড়ে। 

পাঠান-বঙ্গে বিশিষ্ট লোকের উত্তরীয় বা দোবজা এবং মহিলারও 

ভূণী ফোতা ব্যবহারের কথা বাঙ্গল! কাব্যে পাই; “গরীবের খুঞা ধুতী 
উড়িতে খোসলা” এবং শীতের ধোকড়ি মাত্র আছে (২)। বাবর 

বাদশ! স্বরচিত বিবরণীতে লিখিয়াছেন,_ 

£এ দেশের কৃষক ও নিয় শ্রেণীর লোকে প্রায় উলঙ্গ ; লজ্জা! নিবারণের 

(১) 7581)12 01 ক8172 :-901176 01 00010 50 18890, 0011615 ০0৮০: 

0015 01)6)7 10711055 55110006102. 00095 420 0215909 (106111918৮5 10218010213 

9151 ০০৮০: 101) 5 ০010) 1,100501:06918. 92116 06] 28028 £0 18850 

*/10) 8 11009 01001100170 061 48150 1২, চি201), 

(২) বৈষ্ণব সাহিত্য ও কবিকন্কণ। 



৩৬২ মধ্যযুগে বালা । 

নিমিত্ত ইহারা! একটু বস্ত্র থণ্ড মাজায় বাধে । ইহা নাভি হইতে ছুই 
বিঘৎ পরিযাণ নিয়ে পড়ে; এবং আর এক টুকরা উহার! মধ্যভাগ 

হইতে বীধিয়া উরুর ভিতর দির চাঁলাইয়! পিছনে বীধে, ইহার! 
উহাকে ল্যাঙ্গোটা বলে। স্ত্ীলোকে একখানি কাপড়ের অর্দেকট! পরে 

এবং বাঁকী 'অর্দেক মাথায় দেয় । আবুল ফজল এই কথারই পুনরাবৃত্তি 

করিয়াছেন । শরীরের উদ্ধভাগের আবরণ কেহই উল্লেখ করেন নাই; 
্বরকারও ছিল ন। হিন্দুর জামা জোড়া পরা মুসলমানের বিশেষতঃ 

মৌগলের নিকট শিখিরাছেন। পল্লী বাসী সাধারণ লোক প্রায়ই দরিদ্র 

ছিল; উদরান্ন এবং লজ্জা ও শীত নিবারণের সামান্ত বস্ত্র জুটিলেই 
তাহাদের যথেষ্ট হইত । নাগরিকেরা রাজসভার মুসলমানের সংস্পর্শে 

আসিয়। পোষাকের ভক্ত হইলেও পল্লীতে ইহার অন্কুকরণ অধিক হয় নাই) 
তাই ইংরেজ অধিকারের প্রথম যুগেও ডাঃ বুকানন্ দিনাজপুর রঙ্গপুরে 
এঁ অন্ধ উলঙ্গ দবরিদ্র প্রজা লক্ষ্য করিয়াছেন। শস্তা বিলাতী কাপড়ের 
যুগেও নগরের ছৌয়াচে রোগ হইতে দুরে থাকায় গরীব লোকে সাধ্য 

থাকিলেও বন্ত্রের জন্তঠ অধিক ব্যয় করে নাই, তাই বিদেশীর কাছে অসভ্য 

আখ্য। পাইয়াছে। বার্ধো৷ সা বাঙ্েলা নগরের লোকে সাধারণতঃ জুতা 
ব্যবহার করে লিখিয়াছেন । নাগরিক পাদ্রকাঁয় অত্যন্ত হইলেও পল্লী 

অঞ্চলে উহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল, বোধ হয় মা। ছাতা, তালপাতার 

এবং ভদ্রলোকের গুয়া পাতার ছিল। বেতের শিক দেওয়া কাপড়ের 

ছাত। বিশিই লোকের মস্তকোপরি ভূত্যে ধারণ করিত ; এইরূপ বড় 

বড় ছাতা নগর সক্কীর্ভন বা শোভা যাত্রায় ব্যবহৃত হইত। 

কষিকার্ধযই বঙ্গবাসীক্প চিরকালের বল ও সম্বল ; আবার ধানের চাসই 
প্রধান চাস। কালিদাসের “আপাদ-পন্ম প্রণত| কলম ইব তে রঘুম্” 

উক্তির “কলম” আবুল কর্পলের গ্রন্থেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । ছুই জনেই 



শগ্ঘের কথা । ৩৬৪ 

বিদেশ হইতে বর্ণন! শুনিয়া লিখিয়াছেন। কবি না হয় পূর্ববঙ্গের 
কথাই বলিয়াছেন, ধরিয়া লইলায; আইন আকবরীর বিবরণ 

এইরূপ £-_€বাঞ্গালার প্রধান শশ্ত ধান্ত । ইহ! বহু প্রকারের আছে; 
প্রত্যেকের এক একটি লইয্না একত্র করিলে একটি জাল! পুর্ণ হইতে 
পারে! এক জধিতে বৎসরে তিনবার করিয়া ধান হইলেও উৎপন্ন 

শন্তের ক্ষতি হয় না । জল বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধান গাছও বাড়েঃ সেজন্ত 

শীষ কখনও ডুবিয়া যায় না; অভিজ্ঞ লোকে দেখিরাছে এক বাঁত্রিতে 

৬ হাত পর্য্যন্ত ধানগাছ বাড়িয়া উঠে (জ্যারেটের অনুবাদে, ৬০ হত !)। 

শশ্ত এদেশে সর্বদাই প্রচুর জন্মে; চাউল এবং মত্ম্তই প্রধান খাদ্য, 
তাহারা ঘৰ গম প্রভৃতি তত স্বান্থকর মনে করে না। এখানে জমি 

মাপিঘ্া! বাজন্ব স্থির কর হয় না) শশ্তের পর্নরমাণ অনুসারে হয়। 

গবর্ণষেণ্ট ও প্রজার মধ্যে শশ্তের ভাগ হয় নাঃ প্রজারা কিস্তি মত 

টাক বা মোহর খাভান। আদায়ের কাছারীতে দিয়া যায়।” ধান্ প্রচুর 

হইলেও মূল্য অতি অল্প ছিল বলিয়! এই টাক] মোহরে থাজানা, দেওয়। 
বড় সহজ ছিল না। ইচ্ষু, কার্পাস ও রবিশস্ অল্প বিস্তর প্রায় সর্ধত্রই 
হইত। মোগল অধিকারে রঙ্গপুর অঞ্চলে কিছু পাট জন্মিত? 

রেসম কোন কোন স্থানে হইত; পরবর্তীকালে ইহার উন্নতি 

হয়| 

তুলার চাঁস সেকালে বাঙ্গলার প্রার সর্বত্রই ছিল। ভডাঙ্গ৷ অথচ সামান্ত 

বানুক। মিশ্রিত জমিতেই কাপাদ গাছ ভাল হর । পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সকল 

স্থানেই অল্প বিস্তর কাপাস জন্মিত ; কিন্ত সুজ্ষ দীর্ঘ আশের কাপাস 
ঢাকার বর্তমান ভাওয়াল অঞ্চলের মাটাতে ও ময়মনসিংহের দক্ষিণভাগে 

ভাল হইত। ঢাকার এই স্থান এই জন্তই কাপাসিয়। পরগণা নাম 
পাইয়াছিল। এখানকার ভাঙ্গার লাল মাটি বালুকাময় ; প্রাচীন কাল 



৩৬৪ মধ্যযুগে বাঙ্গল। । 

হইতে এখানে এক জাতীয় দীর্ঘ আশের কাপাসের চাসের উন্নতি হইয়া 

মধ্যযুগে উহার তুল! হইতে উৎকৃষ্ট সুক্ষ সুতা প্রস্তুত হইত। স্ময়মনসিংহ 

ও ঢাকা জেলার সীমান্তে ব্রহ্মপুত্রের শাখা! বানার নদীর তীরে টোক 

নামক স্থান প্রাচীনকালে তুল৷ ও সুক্্ম বন্ত্রের বাণিজ্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ 

ছিল। টলেমির টোগ.ম। এবং আল এদ্রিসি ও অন্য পর্যযাটকের টোকা ঝ 

টোকেক্ যে এই স্থানে তাহা, একপ্রকার প্রমাণিত হইয়াছে; সেকালে 
ইহা সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্র তটে অবস্থিত ছিল। মধ্যযুগেও এখান হইতে 
সুক্ষ বন্ত্র ও তুল! বিদেশে রগ্ডানি হইত; তখন সোণার গাঁ, কাপাসিয়া 

ময়মনসিংহের জর্গল বাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে এই দীর্ঘ আশের কপাসের 

চাঁস ছিল? স্থতরাং এই প্রদেশের তুলায় যেরূপ সক সুতা কাট! হইত 
তেমন আর কোথাও হস নাই। অনেকে মনে করে, গাছ কাঁপাসেই 

মসলীনের স্থৃতা হইত ; কিন্তু এটি ভ্রম মাত্র । টেলর সাহেব ১৮৩৮ সালেও 

দীর্ঘ আঁশের কাপাসে সরুহুতা কাটা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন, পূর্বে প্রতি তিন বৎসরের পর এক বৎসর জমি পতিত 
রাখায় কাপাস ভাল হইত এবং তুল! ক্ষেত হইতে সংগ্রহ করিয়! কৃষকেরা 
উৎকৃষ্ট বীজগুলি বপনের জন্য রাখিয়া দ্রিত। তৈল বা ত্বতের শুন্ত পাত্রে 

বাঁ রাখিয়া বায়ু প্রবেশ ন। করিতে পারে এমন করিয়। তাহার মুখ বদ্ধ 

করিত; বীজপুর্ণ পাত্র সময়ে সময়ে চুলীর উপরে রাখিত। এরূপে 
কীট প্রবেশ করিতে না পারায় বীজ ভাল থাকিত। তাহার সময়ে 

ঢাক। অঞ্চলে বৎসরে একবার কখনও দুইবার একই জমিতে কাপাস 

লাগান প্রথা ছিল। পশ্চিম বঙ্গে জমি বদল করিয়! কাঁপাস লাগান 

দেখিয়াছি। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বটানিকাঁল বাগানের অধ্যক্ষ 
ডাঃ রকৃসবর্গ মসলিন্ হুতার কাপাসের গাছের একটি বর্ণনা! দিয়াছেন । 

তিনি বলেন, এই কাপাসের গাছের বং লাল ? পাতার বৌটা এবং শির” 
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গুলিও লাল বর্ণ ; শাখা অল্প সংখ্যক এবং সেগুলি ঠিক মোজা! উপরের 
দিকে উঠে ; পাতার ফলকগুলি সুক্ষ । ফুলের পাপড়ি গুলির কিনারা 

রক্তাভ। তুলার আশ স্থদীর্ঘ, কোমল ও মস্যণ ।' কুটি, নরম! ও বেরাটি 
এই [তিন প্রকারের এ জাতীয় তুলা ছিল। অষ্টারশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই 
এই তুলার চাঁসের অবনতি আরস্ত হয়; তখনই সাধারণ কার্ষ্যের জন্য 

মির্জাপুরী কখনও বা আর:কানী তুলার আমদানীর প্রয়োজন ছিল। 

শেষে বিলাতী কাপড় সুলভ হওয়ায় মস্লীনের তুলার বীজ পর্যন্ত লোপ 

পাইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট বিদেশী কাপাসের বীক্গ লাগাইবার চেষ্টা করিয়া! 

পোকার উৎ্পাতে বিফল মনোরথ হইয়াছেন ; এ মাটীতে যে বীজের 

গাছ জন্মিতে পারে, তাহ] পাওয়। যায় নাই। 

ধান্, ইক্ষু, তুলা এই তিন দ্রব্যই বর্গীয় কৃষরের ধনাগমের প্রধান 

উপায় ছিল। শস্তের মুল্য তখন অতি অল্প থাকায় এবং শস্তোৎপন্ন অর্থই 
জমিদারের বাঁদস্ব ও অন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের উপায় বলিয়। 

কুষকের ধনাগমের ম্বিধা ছিলনা । পাঠান আমলে আলাউদ্দীনের 

সময়ে এবং মোগল আধকারে আকবরের রাজত্বকালে দ্রব্যাদির দর 

ও লোকের পারিশ্রমিক সব্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণী পার্ুসী ইতিহাসে 

পাওয়া বাইতেছে। উহাতে বাল! দেশের শস্তের দর নির্দিষ্ট ন! 

খাকিলেও, দেশতেদে উৎপন্ন শন্তের হার ধরিয়। একটা মোটামুটি 

হিসাব খাড়া কর যাইতে পারে । আলাউদ্দীন সৈম্ভ-বিভাগের ব্যয় 

সজ্কেপ করিবার অভিপ্রায়ে রাজ্য মধ্যে শশ্তার্দির মুল্য নির্ধারণ করিয়। 

এক অনুশাসন পক্র প্রচারিত করেন। জেয়াউদ্দীন বারনীর প্রসিদ্ধ 

ইতিহাস তারিখ.ই ফিরোঁজশাহী হইতে উহা! উদ্ধত করিয়! নবাৰী 

আমলের ইতিহাসের শেষ ভাগে দিয়াছি; অত্যাবপ্তক বলিয়া পুনরায় 
এখানে সেই তালিক। দিলাম £-_ 
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গম এক মণ ই জিতাল 

যব ্ ৪ রঃ 

শালি (ধান্ত) ” €  ”* 
মাঝ ৫ ” 

নাখুদু (বুট ) ১ 
মটর ৩ * 

লবণ & রঃ 

চিনি এক সের উহ ০ 

চর্ব্বি ব ঘ্বৃত ২: সের ১ ্ 

তৈল | ৩ সের ১ এ 

এই জিতালের মূল্য লইরা কিছু গোল আছে। এঁতিহাসিক 

ফেরেস্তার নির্দেশ মতে ৫০ জিতালে এক তঙ্কা; মতান্তরে জিতালের 

ওজন ১৪ তোল! (৪)। শেষেরটি ধরিয়। লইলেও জিতাল বর্তমান এক 

আনার অধিক হয় না । দোর্দও প্রতাপ বাদশ1] আলাউদ্দীন সৈন্যদলের 

স্থবিধার নিমিত্ত যথেচ্ছচাঁর রাজাদেশ প্রচার করিয়া থাকিলেও সেকালে 

দ্রব্যের মূল্য ইহা অপেক্ষা ন। হয় কিছু অধিক ছিল ইহা স্বীকার করিয়! 

লইলেও চলে । ওজরাট অঞ্চলে এক প্রকারের ২॥* সেরের মণের মাপ 

ছিল বলিয়৷ কেহ কেহ ফিরোজশাহী ইতিহাসের মণের পরিমাণ সন্বন্ধে 
ইতস্ততঃ করেন । কিন্তু মণের দর ও সেরের দর এখানে পাশাপাশি 
থাকায় এই সন্দেহ ভিত্তিহীন, স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে । | গমের মণ পাচ 

সস সন 

(৪) ১০995 71701725---5801)20 01055 7১,159. আকবর বাদশার সময়ের 

কিতা এক দামের ২৫ ভাগের ভাগ ছিল। (৪০ দাম »এক টাকা); এজিতাল 
হিসার করিবার উপলক্ষ্য মাত্র; মুদ্রা নহে। 

০ পপর সপ 
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আন, ধানের মণ সাড়ে চারি আন! সেকালের পক্ষে অসাধারণ নহে। 

আইন আকবরীর নির্দেশ মতে আকবর বাদশার সময়ের দ্রব্যাদির নিয়- 

লিখিত মূল্য তালিক] লক্ষ্য করিলে ইহা বুঝা! যাইবে । 
গম একমণ ১২ দাম (* ₹১৬ গণ্ড। 

যব রর ৮ ৩/৪ 

চাউল এ ২ টাক হইতে ॥* আনা 
কলাই দাল ্ু ১৬ 1৮৮ গণ্ডা 

মুগের দাল ্ ১৮ 1৩/৪ 
বুটের দাল & ১৬ 1৮১২ 

মটর দাল & ১২. 1০ ₹৯৬ 
মরদ। ্ ২২-২৫ ॥* ₹১৯-1%০ 

বেসম ” ২২ ॥০ ০১০ 
তৈল ্ ৮ ২, 
ঘুত রঃ ১০৫ ২।০%০ 

মেষ মাংস টি ঈ্গি 
ছাগ মাংস টি ছি 
তুগ্ধ ্ ২৫ 7৮০ 

দি রি 1৩৪ 
চিনি ৩ ৩৪ 
গুড় রী ৮ ১1০/৮ 

গোল মরিচ একসের ১৭ দম, আদা এক সের ২২ দাম, জাফরান 

এক সের ।* আন।। ফলমূল ও তরকারি এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য এই অন্ুপাতেই স্থুলত ছিল। উক্ত মুল্য তালিক1] আগর। দিল্ী 
প্রদেশের বয়িম চাউল, কলাই মুগের মৃল্য বাঙ্গলা দেশের তুলনায় 
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অধিক ইহা সহজেই বুঝা ধাইবে। গুড়, চিনি প্রভৃতির বিষয়েও এ 
কথা । সে কালে তৈল, ঘ্বৃত চর্বি্ধ সম্বন্ধে মুড়ি মিছরীর একদর মত ছিল। 
গব্য স্থলভ ছিল ; কিন্ত শরিষার চাস একালের মত দেশব্যাপী হয় নাই। 

বাঙ্গলায় দ্রব্যাদ্ির দর সেকালের ইতিহাস বা কাহিনীতে লিখে না। 

অতি সুলভ, দ্রব্যাদি এদেশে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রীত হয়, দেশের লোক ধন 
ধান্টে পুষ্ট হইয়া সুখে সচ্ছন্দে থাকে, ইত্যাদি সাধারণ কথা বলিয়াঁই 
মুসলমান এঁতিহাঁসিক সন্তষ্ট। বিদেশী ভ্রমণকারী কচি, কোথাও 

জ্রব্যের মুল্য নির্দেশ করিয়াছেন ; অন্ঠত্র চাঁউল, চিনি, কাপড় এখানে 
সথেই্ট স্বলভ এই ভাবের মন্তব্যেই বজ্ব্য শেব করিয়! গিয়াছেন। বাঙ্গালী 

কবিরাও তখৈবচ ; মঙ্গল কাব্যগুলিতে ছুই এক স্থলে যে মুল্য নির্দেশ 

দেখ! যায়, তাহ! পূর্বেই বলিয়াছি। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে বিবাহের 
থুঞ্া শাটি ৪॥* গপ্ডায় পাওয়া যায়; কবিকক্কনের বাজার হিসাবেও 

ছুই একটি নমুন! দেখা গিয়াছে । রত্বাকর আইন আকবরীতে আলিয়া 

দ্র দামের একট স্পট পরিচয় পাই; বস্ত্রার্দির মুল্যের কথায় আবুল 

ফজল্ বলিতেছেন £-- রর 

তসর কাপড় এক থান ৯ হইতে ২২ টাঁকা। 

বাফত। (রেসমী) ৮ ৯২ টাকা হইতে ৫ মোহর 
উত্তম মলমল রী ৪ টাকা 

ঢাকাই মস্লিন্ রি ৩ টাক! হইতে ১৫ মোহর 
সতী কাপড় র্ ॥* আন! হইতে ২৬ 

পটু ৮ ৯২ হইতে ১০২ টাকা! 
কম্বল, এক খান ।* আন! হইতে ২ টাঁক। 
সনাতনের উৎকৃষ্ট ভোট কম্বলের দাম তিন টাকা ছিল, পূর্বেই 

উল্লেখ কর! গিয্াছে।' বস্ত্রাদি সুলত হইলেও শস্যের বিনিময়ে উহ 
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লইতে গেলে কি দশ! ঘটিত, বিবেচনা করুন। দিল্লী অঞ্চলবাসী 

প্রজাকে একখানি সতী কাপড়ের নিমিত্ত প্রায় ছুই মণ গয বা তিন মণ 

যব মাথায় করিয়া] নিকটবত্তী নগরে হইটিতে হইত। বাঙ্গলায় অনেক 
কষক কাপাসের চান করিত; কিন্তু কাপড় বুনাইবার বানীতেও বড় 

কম ধান লাগিত না । €স কালের বাঙ্গালী কৃষক কাল্পনিক প্রয়োজনের 

স্ষ্টি করে নাই ; পুরুষের পটি বন্ত্র সাত হাত দীর্ঘ এবং দেড় হাত প্রস্থ 

হইলেই চরম হইত। গৃহস্থলীর উপকরণ সম্বন্ধেও ত্র কথা । উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমে উত্তর বাঙ্গলার সাধারণ প্রঞ্জার গৃহস্থলীর সঙ্জার 

কথায় ভডাঃ বুকানন্ যে মাটীর বাসন, চড়ক]. দা, বটি, কোণাঙ একমাত্র 

ঘট এবং শব. মধ্যে খাটিয়া এবং কীথা লক্ষ্য করিখাঙেন, পাঁচশত বর্ষ 

পূর্বেও তাহাঠ ছিল। পশ্চিম বঙ্গে সর্প ভয় গল্প বলয়! খাটেরও 
প্রয়োজন ছিল না । অবস্থাপন্ন লোকের কয়েকট- মাত্র পিতল কীসার 

বাসন বুকানন যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন. বহুকাল ধরিয়। বঙ্গেণ শ্ল্লী 

তাহাঁতেই তৃপ্ত থাকিত। চারি মানার কম্বল ক্রয় কষ্টসাধ্য বলিয়া 

কাথায় কাজ সারিত।. 

মধ্যযুগের বাঙ্গলায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিন প্রান বিভাগে 

কি অনুপাতে লোক নিয়োজিত থাকিত তাহা নিশ্চি- রূপে [নদ্ধারণ 

করিবার উপান্ন না থাকিলেও মোটামুটি একটা অনুমান করা যাইতে 

পারে। কৃষকের পরিমাণ অধিক হইলেও দেশে শ্রযাশলেব অবকাশ 

ও সুবিধা একচুলের তুলনায় অধিক ছিল। ব্রাঙ্গণা্ি উচ্চবর্ণ পূর্বকালে 
যে ভাবে, তি ইয়া আসিক়্াছিলেন, পাঠান অধিকারে দেশীয় 

ভুম্যধিকৃ র হস্তে বরং তাহার বৃদ্ধিই হইতেছিল । শশ্ত বিক্রয় দ্বারা 

যথ! সন্ধার রাজস্য আদায় দেওয়। কষ্ট সাধ্য হওয়ায় যাহাদের উপরি 

আম ছিল তাহারাই অধিক জমি রাখিতে পারিত। এঠরূপে সেকাল 
২৪ ্ 
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হইতেই বাঙ্গলায় মধ্য-স্বত্বাধিকারী “ভদ্র প্রজার হৃষ্টি হয়। কৃষক 

দরিদ্র বলিয়াই ভূমির মুল্য অল্প হইয়া! পড়িয়াছিল। কোরফা প্রজা! 
অতি অন্পই ছিল; কোঁরফা৷ প্রজাকে বাকী খাজানার দায়ে বিব্রত হইয়া 
ইন্তফ! পত্র মধ্যস্বত্বাধিকারীর বাটীতে নিক্ষেপ করিয়। চলিয়া! যাইতে 

আমরাই বাল্যকালে দেবিয়াছি,_-তখন চাউল টাকায় ৩২ সের পাওয়া 

যাইত । স্মুতরাং টাকায় তিন চাঁরি মণ দরের সময়ে খাজান চালান 

কেমন সহজ ছিলঃ বুঝ! যায় । শ্রম-শিল্পের মধ্যে তত্তবায়ের কার্য ভালই 

চলিত। পাঠান অধিকারেও বঙ্গের বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। স্ুশ্ন 

বস্ত্র বাঙ্গালী ভদ্রলোকেও অল্পই ব্যবহার করিতে পারিতেন । বৈদেশি- 

কের নিকট ধাতুমুদ্রায় বপ্ত্রা্দি বিক্রীত হইলেও দরিদ্র দেশীয় লোকে 

টাক! পয়সার অভাবে কড়ি দ্বার! কার্ধ্য নির্বাহ করিত। বিনিময় সব 

সময়ে সাধ্যায়ত্ত ছিল না। 

পাঠান আমলের তঙ্কা আমাদের টাকা) রুপেয়া কথা পরে সৃষ্ট 

তাত্র ষুদ্রা! পূর্বকালে ন! ছিল এমন নহে, কিন্তু রাজকীর ছাপ কচিৎ 

থাঁকিত। ধাঁহাঁরা বিহারে গোরক্ষপুরী ঢেপুয়। দেঁখিয়াছেন, তাহার। এই 

জাতীয় মুদ্রার কথা বুঝিবেন। পুর্ববে উল্লিখিত জিতাল আমাদের এদেশে 

কি পরিমাণে চপিত ছিল, বল! যায় না। নগরে প্রচলিত থাকিলেও 

পল্লীষাপীর পক্ষে কড়িই যথেষ্ট হইত । আকবর বাদশার সময়ে রৌপ্য 
মুদ্রা! ব রুপেয়! ক্রয় বিক্রয়ের সাধারণ মানদও হইয়া উঠে । তাত্রযুদ্রার 
নাম হইল দাম; ৪* দামে টাঁক!, ৯ দামের এক ক্ষুপ্র দামড়ী বা. ছিদাম 

পশ্চিম প্রদেশের নগরে চলিত। কিন্তু সাধারণতঃ স্থায়ী মূল্যের কোন 

তামমুদ্রা সেকালে রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত হয় নাই। আকবরের 

জিতাল (হু দাম) আমাদের কড়া গণ্ডার মত, হিসাব কার্ষ্য ব্যবন্থত 

হইত মাত্র । পরশ টাকায় আকবরের দ্বর্ণ মোহর হইত ; অন্তরূপ মোহরও 
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মুদ্রাঞ্ষিত হইত, কিন্তু সেগুলি বাজারে চলিবার নিমিত্ত নহে। অন্য 
দেশের সহিত বিনিময়ে বাদশাহী মোহর এবং রুপেয় স্থারী মূল্যের মুদ্রা 
বলিয়া গৃহীত হইত; অবশ্ঠ স্বর্ণ ও রৌপ্যের দরের ইতর বিশেষ হইলে 

মুদ্রার মুল্যও সেই অনুপাতে কম বেশী হইত। মোগল রাজত্বে 
মোহরের মুল্য দশ টাক! হইতে শেষে ৯৬ টাকায় উঠিয়াছিল। 

সেকালে দেশে টাক অল্প ছিল বলিলেই যথেষ্ট হয় না ; টাকার 

ব)বহার করিবার সামর্থ্য এবং সুযোগ ও অল্প ছিল। একালের মত 

সামান্ত সাঁমান্ত বিলাসের বা উপভোগের পদার্থ তখন স্থষ্টি হয় নাই? 
আরসী, বোতাম প্রভৃতি ত ছিল২ ন।7 ছুরী, কাচিও সাধারণের পক্ষে 

অনাবশ্তাক বোধ হইত। আফিং, মত্যাদি ব্যবহার না ছিল এমন নহে, 

তবে সে সব নগরে এবং ক্ারণ-কারীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তামাক 

পাঠান আমলে আসে নাই ; মোগল অধিকারে ক্রমশঃ ইহার অধিকার 

বাড়ে । শিক্ষ/-চিকিৎসাঁদির জন্ত সরকারী ব্যবস্থা কচিৎ ছিল; পল্লী- 
বাসা নিজেও এ বিষয়ে অতি অল্পই ব্যয় করিত। পনাঢ্য লোকে দেবালয় 

অতিথিশালা স্থাপন করিতেন ; সেবা ধন্ম সেকালের বাঙ্গালীর মধ্যে 

ব্যক্তিগত ভাবে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। বদ্ধিঝ লোকের ত 

কথাই নাই; সাধারণ বিত্তশালী পল্লীবাপীও সযত্র-সঞ্চিত অর্থ জলাশয় 
প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করিতেন। পুকুর কাটার মজুরী বহুকাল ধরিয়া কড়ি 
দ্বার! দেওয়ার প্রথ। চলিয়া আসিয়াছিল । আদালত খরচ] প্রায়ই ছিল 
না; জমিদারী বিচারে সামান্ত নঙ্জর লাশিত, কাজির আদ।লতেও 

সেইরূপ । একালের মত উকীল মোক্তার ছিল না, তবে আদালগ করিতে 

গেলে সামান্ত ঘু'স ধান ছিল। ব্যবস! বাণিজ্যে এবং রাঞ্জদরবারের কার্ষেয 

সরকারী কর্মচারীর উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে পৃজোপহার সেকালেও চলিত । 
মোগল- অধিকারে দরবার অনেকট! রুপান্তরিত হইয়াছিল; অধিক 
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সংখ্যক কর্মচারী স্যতির সঙ্গে সঙ্গে দরবারীর ব্যয় বৃদ্ধিও ঘটিয়াছিল। 
এই সময় হইতে “উকীল” নামে বড় জমিদার গণের আম্মোক্তার 

শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। যেতন ভোগী ও ভূমি বৃত্তি ভোগী এই ছুই শ্রেণীর 
কর্মচারী পাঠান আমল হইতেই ছিল। ভূম্যধিকারী ও রাজকর্ম্মচারী- 
বর্গ ষে অর্থ ব্যয় করিতেন তাহার সমণ্ডই দেশের কাজে লাগিত; রাজা 

ও রাজদরবারের প্রধান-গণের অর্থ সম্বন্ধে ও এই কথা। শ্রমজীবির 

অবস্থা ষাহাই হউক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীর কাধ্যে লাভ মন ছিল না। 
পল্লীতে শ্রম-শিল্পের বিস্তার অধিক না হইলেও সেকালের বাঙ্গল৷ সমষ্টি- 

গত ভাবে এ বিষয়ে ভারতের অন্যান্ত প্রদেশ অপেক্ষা উন্নতই ছিল। 
নগরে ধনবান্ শ্রেস্তী সাধু বণিককে এবং উৎকষ্ট শিল্পী দলকে রাজ- 

দ্বরবাঁরের তুষ্টি সাধনে সাময়িক অর্থ বায় করিতে হইত, সন্দেহ নাই। 
কিন্ত মোগল অধিকারে কোন কোন বিদেশীয় পর্যযাটক রাঙ্কন্মচারী 

কর্তৃক এই শ্রেণীর লোককে “নিঙ্গরাইয়া লওয়ার” যে ইঙ্গিত করিয়াছেন 

তাহ বিশ্বাপ কর। যায় না কারণ এরূপ হইলে ০ যুগের শ্রম-শিল্পের 

ততটা উন্নতি হইত না। পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য 

দেশে ভারতের সম্পর্দের কথ প্রচারিত হওয়াতেই সাত সমুদ্র পার হইয়। 

ইউরোপীয় দল এদেশে আইসে। কৃষক ও শিল্পীর কল]াণেই সেকালের 

বাঙ্গলার “জিন্নেৎ উল বেলাৎ” (মর্ত্যে ্বর্গতুল্য ) উপাধি হইয়াছিল । 

পাঠান অধিকারে বাঙ্গলার রাজ-কর্মচারীবর্গের আর্থিক অবস্থা 

কিরূপ ছিল তাহ! সম্পূর্ণ রূপে জানিবার উপায় নাই। পাঠান সামন্ত 
ও সেনাপতিগণের জায়গীর থাকিত, তাহারই উপন্বত্ব হইতে সৈন্য 
পোষণ করিতে হইত। নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য বুদ্ধের সময়েই দেখান 

হইত; অন্য সময়ে আমির সুবিধা! মত লাতই করিতেন । রাঙ্ধানীতে 
এবং দুরস্থ হূর্গাছিতে যে. সমস্ত রাজকীয় সেন! নিবাস ছিল তথায় বেতণ- 
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তোগী বিদেশী মুসলমান সৈন্য ব্যতীত দেশীয় মুসলমান এবং নিম্ন শ্রেণীর 
পাইক হিন্দু সৈম্তও নগদা বেতনে রাখা হইত ; অনেক সময়ে এই সমস্ত 
পাইক নিকটবর্তী স্থান হইতে সংগৃহীত হওয়ায় নিজ নিজ বাটীতে 
থাকিয়া অন্ান্ত গৃহ কার্ষ্যের অবসরে গৌড় বাদশার সরকারে কেবল 
যুদ্ধকালেই বেতন পাইত। পাঠান অধিকারেও হিন্বু সামন্ত এবং 

জমিদার দ্িগকে পৈন্য দ্বার। রাজার সাহাধ্য করিতে হইত 7) অবস্ত এ 
ক্ষেত্রে জমিদারী সেন। রাজকীয় সেনানীর অধীনে থাকিত। রাজ- 
কর্মচারীর মধ্যে থান! ও ডিহীদার দিগের অধীনে পাইক রাখা হইত। 
থানাদার, কাজির বিচারের আদেশ প্রতিপালিত হইল কিনা, দেখিতে 

বাধ্য থাকিতেন। হিন্দু কন্মচারীর মধ্যে সেকালে আদায়কারী চৌধুরী 
ও ক্রোরী মফঃম্বলে প্রভৃত্ব করিতেন। শেবদ্দিকে গৌড় বাদশাহর 

দরবারে মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চ কার্যেও হিন্দুর! নিষুক্ত হইতেন, 

পুর্বেই বল! হইয়াছে । রাজন্ব-বিভাগে পরগণ! কানুনগোর উপরেও 

আমিল্ নিযুক্ত কর! হইত; ভিহীদার অনেক সময়ে এই প্রধান আঁমিল্- 

দিগের পরামর্শে কার্ধ্য করিতেন। মোগল অধিকারের পুব্বেও হিন্দুর! 

স্থানে স্থানে আমিল, ভিিহীদ্ারের স্তাঁয় বিশ্বস্ত কন্মে নিধুক্ত হইতেন। 
ভিহীদার থানাদার প্রভৃতিও ভূমি বৃত্তি ভোগ করিতেন। পাঠান 
অধিকারে সেনাদলের বেতন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। নাকবর 
বাদশ! নগদ বেতন দেওয়াই উচিত বিবেচনা! করিলেও অনেক ক্ষেত্রে 

জায়গীর উঠাইতে পারেন নাই ? বিশেষতঃ বাঙ্গলায় বহু জাক্লগীর নূতন 
পত্তন করিতে হইয়াছিল। সৈম্তদলের বেতন তাহার সময়ে যাহা 
ছিল, আইন আকবরীতে তাহ! নিদিষ্ট আছে $--সাধারণ অশ্বারোহী 
মাসিক +৭৮২ টাকা পাইত) বিদেশী ঘোড়া রাখিলে ১৩ টাকা । 
গোলন্দাজের মাসিক বেতন ৩২ হইতে ৭ বন্দুক ধারীর ৩২ হইতে ৬, 



৩৭৪ মধ্যযুগে বাঙ্গল' 

সাধারণ পদাতিকের ২২ হইতে ১৫২, ভৃত্যের ২৯ হইতে ৩ টাক ছিল। 
দাসেরা দৈনিক ১ দাম হইতে এক টাকা পর্যন্ত বেতন পাইত । পেনা- 

বিভাগ 'অপেক্ষা অন্য বিভাগে বেতন আরও অল্প ছিল সকলেই বুঝিবেন। 
সে সময়ে সাধারণ শ্রমজীবির। দৈনিক এক আনা পাইত। শিক্ষা ব 

চিকিৎসা! বিভাগ বলিয়৷ কিছু নির্দিষ্ট ছিল না। সরকারী চাকর পুলিস 

নগরে কোঁতোয়ালের অধীনে থাকিত, অন্তত্র জমিদারের কর্তৃত্বাধীনে। 

মুন্সী, কেরাণী মোগল দববারে অবশ্ঠ নান। জাতীয় ছিল। আমির ও 

মন্সবদার ( সেনানায়ক ) ভূমি বা উচ্চ বেতন পাইতেন; সেনা বিভাগ 
হইতেই প্রাসাদের কর্মচারী বাছিয়া লওয়া হইত। আমির ও উচ্চ 
পদস্থ মন্সবদার দিগকে অশ্বারোহী, হস্তী এমন কি নৌকার ব্যয় নিজ 
নিজ জায়গীর হইতে যোগাইতে হইত । 

অন্ঠান্ত কর্মঢারীবর্গের তুলনায় সেনানী দলের বেতন 'অবশ্ত অনেক 

অধিক ছিল | নগরের কোতোক়ালও মোট! মাহিন। পাইতেন । সাধারণ 

কাঁজি এবং আকবরের সময় হইতে প্রতিষ্ঠিত প্রধান নগরের মীর আদল্ 

(প্রধান কাজি) কি পাইতেন জান! যায়না । বিচারক অপেক্ষা যে 

শ্রেণীর লোকে বিচারকের নিকট গোপনে ফৌজদারী মোকর্দমার তথ্য 

বলিয়। দিবে তাহাদের উপরি পাওনা অধিক ছিল। 'পুলিসের গোয়েন্দা 

থাকিত; সন্দেহ স্থলেও অপরাধীর নির্যযাতন হইত। 'কোতোয়াল ঘেন 
কাল কথাটা অনেক স্থলেই খাটিত, শাস্তি রক্ষার জন্ঠ অনেক সময়ে 

কঠোর ব্যবহার করিতে হইত; আবার তাহার নিকটেই, অনেক ঘটনার 

সরাঁপরি বিচার হইত। সেকালে দেওয়ানী ফৌজদারী উভয়েরই আপিল্ 
রাজ-দরবারে হইতে পারিত। সেখানে বিচার সুস্ম ছিল) কিন্তু দুর 
দেশে যাওয়াই ছংসাধ্য হুওয়াক্ দরিদ্রের পক্ষে এই প্রতিকার লাভের 

সম্ভাবনা ছিলনা। অপরাধীর শাস্তি সেকালে বড়ই কঠিন হইত। 
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বারম্বার চুরি করিলে হাতের কঙকটা কাট! যাইত; অন্ত প্রকারের 

চুরিতেও আঙ্গুল ব! কাঁণ যাহ! হউক একটা যাইত। বাজন্ব-বিভাগের 
লোকের হস্তে দেওয়ানী বিচার ভার অর্পিত থাঁকিত ; মোগল অধিকারে 

প্রধান জমিদারের! এ বিষয়ের অনেকটা ভার পাইয়াছিলেন। রাস্ত! 

ঘাটে যাতায়াত কখনও বা নিরাপদ ছিল, আবার রাজায় রাজায় যুদ্ধ 

বাধিলে বিপজ্জনক হইত । বঙ্গে পাঠান ও মোগল অধিকারে সাধারণ 

শিক্ষা পল্লীবাসার নিজের হাতেই ছিল। দরবারে উচ্চ শিক্ষিত লোকের 

আদর ছিল; দেশীয় কবি ও গ্রন্থকার রাজসভায় পরিচিত হইতে পারিলে 

সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইতেন। পারসী নবীস হিন্দু রাজকর্ম পাইতেন। 

উপাধি, বৃত্ত প্রভৃতি দেওয়া হইত। দাস-প্রথ! মুসলমান অধিকারে 

বদ্ধমূল হইরাছিল। রাজ! বা প্রধানগণের বিলাসের দ্রব্য ডাকে দাস 

দ্বারা সত্বর আনাইবার ব্যবস্থা হইত; সৈম্তদলে এবং বিশিষ্ট লোকের 

দাস থাকিত। দরিদ্রের সন্তান হাটে বিক্রাত হইত। ১৮৯৭ খুষ্টাকে 

ডাঃ বুক।ননের রিপোর্টেও দেখ! যায় পুর্ণিয়ায় পুর্ণ বয়স্ক দাস ( নগরে ) 
১৫২ হইতে ২০২ টাকায়, ১৬ বৎসরের বালক ১২ হইতে ২*২ এবং 
৮1১০ বৎসরের বালিক1 ৫ হইতে ১৫ টাকায় মিলিত। রিদ্র বিহারে 

নফর অধিক মিলিত, কিন্তু বাঙ্গলায়ও অভাব হইত ন।। ছেয়াত্তরে 

মন্বস্তরায় ত কথাই নাই, লর্ড কর্ণওয়াপিসের সময়ের দাস বিক্রয়ের দলিল 

ও দেখা গিয়াছে । অর্থশালী লোকে নিরাপদ থাকিবার ভরসায় মাটিতে 
টাক! পুঁতিয়াপ্রাথিত। সার টমাস রে! প্রমুখ ইউরোপীয়গণ বলিয়াছেন, 

লোকে বাহিরে ধনবানের ভাব দেখাইত না; ভয়, যদ্দি রাজকর্ম্মচারীর। 

'জুটিয়। লয় । কিন্তু এ কথ! মোঁগল-বঙ্গে খাটে না) সে সময়ে এ দেশের 

ধনী হিন্দুর উপর অত্যাচারের কোন প্রমাণ নাই। প্রাচীন কাব্যে বরং 

সম্পর লোকের অলঙ্কার ও সাজ সঙ্জার আড়ম্বরের উল্লেখ পাই। 
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আকবর বাদশার আমলে দ্রব্যার্দির মুল্য ও লোকের পারিশ্রমিক 

আলোচন। করিয়। সে যুগের সাধারণ শ্রমজীবির ভরণ পোষণ কি ভাবে 

নির্বাহিত হুইবার সম্ভব'ছিল, তাহ! নবাবী আমলের ইতিহামের তেষ- 

ভাগে উল্লেখ করিয়াছি বলিয়। পুনয়ার নির্দেশ করা আবগ্তক মনে হয় 

ন|। পূর্বব-লিখিত বাজার দর এবং লোকের সাধারণ অবস্থা তুণন। করিয়া 

সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। দে যুগে বাঙ্গলায় হুর্ভিক্ষের কথা৷ 

কোন পুথিতে পাওয়। যাঁয় না। সাময়িক অজন্মা হইলেও বাঙ্গলাই 

দিল্লী সাম্রাঙ্ধ্ের গোলাবাড়ী ছিল; নৌক1 যোগে বাঙলার শশ্ত দিল্লী 

পর্যন্ত বাহিত হইত । বাঙ্গলাই বস্ত্রে অন্য প্রদেশের লজ্জা নিবারণ 

করিয়াছে, আবার হক্মতার চরমে উঠিয়া সেই বস্ত্রের সাত পুরুতেও 

মহিলার লজ্জা নিবারিত হয় নাই, তাহাও দ্রেখা গিয়াছে । কৃষক প্রজার 

শন্তের বদলে দ্রব্যাদি পাইবার তত সুবিধা ছিল না; কিন্তু অন্ন-কষ্ট 

কাহারও ছিল না । অজন্মা হইলে দেশাস্তরে শম্য প্রেরণ বন্ধ করিয়া 

রাজা তৎকালোচিত ব্যবস্থা মত প্রজা রক্ষা করিতেন। মোগল 

অধিকারের বে বিবরণ পাওয়। যাক তাহাতে বাঙ্গলায় শস্তাদি “তুচ্ছ 

মূলেই” ( বাঁধিয়ে ) বিক্রীত হইত | শেব সায়েস্তা খার আমলে ঢাকায় 

টাকায় আট মণ চাউলও পাওয়া গিয়াছিল; চাউলের অনুপাতে অন্ত 

আবশ্তক দ্রব্য শস্ত। হইলেও কৃষকের সুখ সাচ্ছন্দ্য এ অবস্থায় কল্পনা করা 

যাইতে পারে না। “তত্র লোকের স্থথ ছিল। এই কারণেই আমরা 

এখনও স্হায়রে সেকাল” বলিয়। তগ্তশ্বাস নিঃক্ষেপ করি । 

বাঙ্গলায় প্রাচীন কাল হইতেই ব্যবসায়গত জাতির উদ্তব হইয়াছে। 

বৌদ্ধ প্রন্তাব সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত হইবার পরেই এই সমস্ত জাতির 

বিকাশ। বাঙলার 'নবশাখ+ শেষে সংস্কৃত বচনে নয়টি জাতিতে সীমাবদ্ধ 

হইতেচলিলেও বুদ্ধিমাঁনে উহ! “নূতন” উৎপন হিন্দু শৃদ্রের শাখা বলিম্নাই 
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বুঝিবে; বণিক, কাসারী, শাখারীও বাদ যাইবে না। স্বর্ণকার হুত্রধর 
প্রভৃতির সমাজের চক্ষে অপেক্ষাকত হীন হওয়ার কারণ অন্তত্র আলো- 

চনা করা যাইবে। এই সকল ব্যবসায়ী জাতির সংখ্যা মধ্যযুগেই ক্রমশঃ 
বর্ধিত হইয়া আসিয়াছে ; কারণ, শিল্পা্দি ব্যবসায়ে তখন অর্থাগম এবং 

ততৎসহ বংশরদ্ধির সম্তাবন। ছিল। অর্থ বা মুদ্র। লোকের পরিশ্রম বা শক্তি 

প্রয়োগের বিনিময়ের ফল মাত্র। শিল্পী এই বিনিময়ে কৃষকাদি অন্ন- 

উৎপাদক শ্রেণীর অপেক্ষা লাঁতবান্ হইত, একথা! সাধারণ অর্থ-ব্যবহার 

শাস্ত্রের মুল সুত্র হইতেই পাওয়া যাইবে। তবে অন্ন সংস্কানেই স্বাস্থ্য- 
রক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ফল জন সংথা! বৃদ্ধি ইহ! সহজেই অন্থমেয়। সাধু 
বণিক বৃত্তির ব্যবসায়ী দল শ্রম-শিল্প জাত দ্রব্যাদি দেশে বিদেশে 

বিক্রয় করিয়াই লাতবান হইতেন; “বাণিজ্যে বসতে লক্গমীঃ* বাক্য এই 
কারণেই বাঙ্গালী বণিকের উৎসাহ বৃদ্ধি করিত। শব দিকে দেশীয় পণ্য 

স্বয়ং (বদেশে লইয়। যাইবার শক্তি হারাইয়। “সপ্তগ্রামের বেণে কোথাও 

না যাঁয় ইত্যাকার বৃথ! গর্ধেই দেশীয় বণিকের উল্লাস বাড়িত; পরে 

সগুগ্রামের সরম্বতী মঞ্জিয়া গেলে এবং বিদেশী বণিকের বাহুল্য ঘটিলে 

বণিকদল "আপনি মিল আর লঙ্কা মাইল”, মত হইয়াছিল। 



অণ্তর্দশ অধ্যায় 

বঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রভাব । 

প্রাচীন বাঙ্কালী জাতির স্বরূপ নির্ণয়ে একালের পঙ্িতের দল নানা 
কল্পন। কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এখন বর্ণ ও 

করোটি প্রভৃতির মধ্য দিয়। নান। ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। দ্রবিড় 

মোঙ্গল কোলাদি সংমিশ্রণে প্রাচীন বাঙ্গালীর উৎপত্তি স্বন্ধে রং বেরঙ্গ_ 

প্রবন্ধ প্রচারিত হইতেছে । কেহ বা বৈদ্দিক সভ্যতার প্রতিদন্দী প্রাচীন 

বঙ্গীয় সমান্জ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ছিল, “বাঙ্গালী এক আত্ম- 
বিস্বত জাতি” ইত্যাকার মত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা 

প্রতিপাদনে যত্রবান্। বিশ্লেষণের ক্লেশ স্বীকার করিয়া অন্ততঃ শব্দ- 

সম্পদে অন্তের বিশ্বময় উত্পাদন করিবার শক্তি একাঁলে অনেকেরই দেখ! 

দ্বিযাছে। প্রতিভার নিতান্তাতাবে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকার ভাবসাগরের প্রত 

রত্বোদ্ধারে অক্ষম । আরণ্যকের «বঙ্গা-বগধচের পাদ1”উক্তির মধ্যদেশ 

বাগদীর স্বন্ধে চাঁপাইতে শক্তিও অনেকটা আবহ্ক! মধ্যযুগের 

অর্থাৎ মুসলমানের বঙ্গ বিজয়ের সময় হইতে পরবর্তী কালের বাঙ্গালী 
সমাজের কথাই বর্তমান গ্রস্থের বিষয় বলিয়া! ক্ষোভ করিবারও কিছু নাই। 
মহাভারতে বঙ্গের নানা বিভাগের কথ জান! যায় ; সভাপব্ধে পুণ্াধপ 

মহাবল বাসুদেব, কৌশিকি-কচ্ছরাঞ্জ, বঙ্গে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন প্রস্থৃতি 

হিন্দু রাজার নাম আছে। তাহাদেঞ সভায় নৈষ্ঠিক ব্রাঙ্গণ থাকিবার কথা; 

কিন্ত কর্ণপর্বে স্বয়ং কর্ণের “প্রাচ্য দাসাঃ” অর্থাৎ শুড্রবৎং এই উদ্তি 
ফেধিয়৷ অনেকের প্রাণে আধাত লাগিয়াছে। উত্তরের পড়ো, পলে, কোচ 
কৈবর্ত, মধ্যবঙ্গের গোপ ও বাগ্দী, পশ্চিমের মাল প্রভৃতি জাতিরাই থে 



জাতির কথা । ৩৭৯ 

প্রাচীন বঙ্গের প্রধান অধিবাসী ছিল, ইহ! তাহারা স্বীকার করিতে চান 

না। পুরাকালে সারম্বত ও অন্যান্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়া বাস 
করিলেও পরে আচার-ভষ্ট হইয়াছিলেন ; ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরাও এক্রিয়া- 

লোপাৎ' এবং ব্রাহ্মণ-অদর্শনে যে পতিত হইতেছিলেন, সে কথাও ত 

আছে। তারপর বৌদ্ধ প্রভাবের বিষয়ও বিবেচয। বৈদিক আচারের 

অভাব দেখিয়াই পরবস্ভী কালের হিন্দু রাজারা কান্যকুজ হইতে ব্রাহ্গণ 

আনাইয়াছিলেন, এই এঁতিহাসিক প্রবাদ বৈজ্ঞানিকে গ্রহণ না করিলেও 

সাধারণ নর-লোকে বিশ্বাস করে । প্রাচীন বঙ্গে হিন্দুর ষে টুকু প্রভাব 
বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা বৌদ্ধ প্রভাবে বিনষ্ট হইয়৷ গিয়াছিল, এই কারণেই 

ভৃগু কথিত মন্ুসংহিতায় তীর্থ যাত্রা [তন্ন বঙ্গে আসিলে পুনঃ সংস্কার- 

মর্ীতি” লেখা হইয়াছে ; তবে এখানে হিন্দুর তীর্থও ছিল? পরবর্তী 
যুগের হিন্দু তান্ত্রিকের! নিজের ধর্্ম-সাধন! বৌদ্ধ জৈন এবং নাথ প্রভৃতি 

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অনুকরণে পরিবর্তিত করিয়াও বাঙ্গালীকে হিন্দুম্থান- 

বাসীর মত সর্বথ! হিন্দুত্ের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারেন নাই । বৌদ্ধ 
প্রভাবের সময়ে বাঙ্গলায় পশ্চিম অঞ্চলের মত জাতি বিঢার সম্ভবপর 

হয় নাই, কারণে এ দেশে নান! বর্ণের সমন্বয়ে বাবসায়গত জাতির 

উৎপত্তি পুর্বকালেই ঘটিয়/ছিল। তবে বৌদ্ধ প্রাধান্ত কালেও জাতি-ভেদ্ 

ছিল এবং সমানে ব্রাহ্মণ সন্মানিত ছিলেন। বৌদ্ধগণ জাতি ও বর্ণের 

একাকার সাধন করিয়াছিল, এবূ্প মত ভ্রান্ত হইলেও বাঙ্গলায় নিয় 

শ্রেণীর মধ্যে হিন্দুর বর্ণা শ্রম ধর্ম পূর্বকালে প্রচলিত ছিলনা বলিয়া! এখানে 
বৌদ্ধ মত ও ধর্ম সাধন! নানা ভাবে দমাজ শরীরের মন্মে মরছে প্রবিই 

হইয়াছিল, সন্দেহে নাই। বজ্রজানী বৌদ্ধ তান্ত্রিক দলের প্রভাবে 

বাঙ্গলার হিন্দুর রীতিনীতি বু শতাববী ধরিয়া পশ্চিম ভারতের হিন্দু 

স্বীতি হইতে পৃথক ভাবের হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণেই বেদজ্ত 



৩৮০ মধ্যযুগে বাঙলা । 

ব্রাহ্মণ আনয়নের আবপ্তঠক হইয়াছিল; হিন্দু রাজ। বঙ্গীয় সমাজকে 

আর্য্যভাবে অনুপ্রাণিত করিবার প্রয়াস পাইবেন ইহা স্বাভাবিক | (১) 
হুন্দ পুরাণে ছুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে; পঞ্চ-গৌড় এবং 

পঞ্চ দ্রাবিড়ী। (২) সারস্বত, কান্/কুজ; গৌড়; উতৎ্কল ও মৈথিল, 
আর্ধ্যাবর্তের এই পঞ্চ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণকে পঞ্চ গৌড় বল! হইয়াছে 

এবং বিন্ধা পর্বতের দক্ষিণ ভূভাগে গুজরাট, কর্ণাট, তৈলঙ্গ, অন্ধ» 
এবং দ্রাবিড় দেশবাপী ব্রাঙ্গণদিগকে পঞ্চ দ্রাবিড়ী আথ্যা দেওয়া 

(১) গণিত লালমোহন বিগ্ভানিধির সম্বন্ধ নির্ণয়, মহিষ চন্দ্র মজুষঙ্গারের 

গড়ে ব্রাহ্মণ এবং সুহৃধর নগেন্দ্র নাথ বসুর জাতীর ইতিহাসের প্রথম গ্রন্থ রাট়ীয় 

ব্রাহ্মণ কাণ্ডে বাঙলায় ব্রাহ্মণ আগমনের সকল কথা আলোচিত হইয়াছে । ইহ! 

ভিন্ন প্রকাশিত অপ্রকাশিত কুলজী বিস্তর আ।ছ। সনস্তগুলির উপর আস্থ। স্থাপন 

করিতে না পারিলেগ বিচার পূর্বক উহ্াই অবলম্বনে বঙ্গীয় ব্রক্ষণের কথা জানিতে 

হইবে । 

(২) সারম্বত। কান্যকুজ। গৌড় মৈথিিকোৎকলাঃ। 

পঞ্চগোঁড়াঃ সমা্যাতা! বিস্ধ্যন্তে স্তর বাসিনঃ ॥ 
গৌড় লইয়া! কিছু গোল আছে; কুকুক্ষেত্রের ব্রাহ্ধণেরা আপনাদিগকে 'আদি 

গৌড়” বকেন। আবার গশ্চিষাঞ্চলের অনেক গৌড় ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ঠের বিশ্বাস যে 

ভাহার। আমাদের এই 'গৌঁড় মণ্ডল” হইতেই তথায় গিয়াছেন। কৃর্া ও লিঙ্গ পূরাণে 
গৌড় দেশে শ্রাবন্তী নগরী'র নির্দেশ আছে; শ্রাবস্তী অধোধ্যার শাহেত-_মাহেত ; 

এখানে এক কালে কোশল-রাজধানী হিল । আবার বিফুশন্নার হিতোপদেশে আছে 

'জন্তি গৌড় বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী--কৌশাম্বী যে এলাহাবাদের ১২ ক্রোশ 
পশ্চিমের 'কোশাম' তাৰ। প্রমাণিত হৰয়ান্ধে । “পঞ্চগোঁড়” কথাটি দ্বার] আর্ধযাবর্তে 

পাঁচটি গৌঁড় ছিল, অনুমিত হর । “পঞ্চ গৌঁড়েশ্বর” উপাধি পরে বাঙ্গলার প্রভাবশালী 

রাজাকে দেওয়া, হইত । শেষে সম্মানের উপাধি হইয়। কৃত্িবাসের কথিত রাজা 
এবং হোসেন শাও পঞ্চ গৌড়েশ্বর হুইয়াছেন। মাধবাচার্ষ্যের চণ্তীতে আকবরও 

এই জাখ্য! পাইয়াছেন ; ডাহার অবস্ঠ ইহাতে যথেষ্ট দাবি আছে। 



গোৌড়ে ব্রাহ্মণ । ৩৮১ 

হইয়াছে। আমাদের গৌড়-পুর পানিনির “পুরে প্রাচাং হুত্রে লক্ষ্য 
কর! হইয়াছে মনে হয়; এখানে যে সে কালেও ব্রাঙ্গগ ছিল তাহাতে 

আর সন্দেহ নাই। রাজতরঙ্গিনীতে গৌড়মগ্ডল এবং গৌড় রাজ্যের 

রাজধানী পৌও,বর্ধনের উল্লেখ আছে। প্রাচীন গৌড় রাঙ্গ্যের বিশেষ 
কোন বিবরণ জানা না থাঁকিলেও অনুমিত হয় নে, খুষ্টীয় চতুর্থ হইতে 

সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বাঙগল! দেশ থণ্ড রজ্যে বিভক্ত ছিল; 

রাজাদের অনেকেই গ্টিক বৌদ্ধ মতাবলম্বী না হউন, বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত 

প্রচারে সহায়তা করিতেন | সপ্তম শতান্দে চীন পরিব্রাজক ইয়ুন্ চাং 

এর বিবরণীতে এবং হর্ষচরিতে জান! যায় ষেঃ পশ্চিম বঙ্গের রাজা শশাঙ্ক 

হিন্দধর্মাবলন্বী ও বৌন্দ-বরোধী ছিলেন । তিনি গ্রীহর্ষের দ্বারা নিষ্জিত 

হইলে বাঙ্গলায় বৌদ্ধ তান্ধিক মত আরও প্রসার লাভ করে; 
শেষে অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে গৌড়মগুলে ব্রাহ্মণ্য ধন্খের নিতাস্ত 

অবনতি লক্ষিত হয়; এদেশীয় ব্রাঙ্গণগণ বেদ-বিধান বঞ্চিত হইয়! 

পড়েন। এই কারণেই গোৌড়াধিপ “আদিশুর” কান্যকুজ হইতে বেদজ্ঞ 

ব্রাহ্ধগ আনায়ন করেন। 

বর্তমানে যে সমস্ত কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সমস্তগুলিই 

লক্ষণ সেনের রাজত্বের পরবতী কালে রচিত বলিয়া! ব্রাহ্গদ আগমল 

সম্বন্ধে উহাতে বড়ই মততেদ লক্ষিত হয় । এই কারণেই এ কালের 

“বৈজ্ঞানিক প্রণালী” অনুসারে.ইতিহাস আলোচন! ধাহাদ্দের অভিপ্রেত 

তাহারা আদিশুরের অস্তিত্ব সন্থন্ধেই সন্দিহান এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও সহচর 

কায়শ্ব আনয়ন গল্প বলিয়াই উপেক্ষা করেন। কিন্তু ইতিহাস ( বিজ্ঞান 

সম্মত না হউক) প্রাচীন প্রবাদে সম্পুর্ণ অনাস্থা করিতে পারে না! 

রাজকুলের ধবজাধারী অনুশাসন পত্র লেখকদিগের কথাও যেমন বাদ 

সাদ দিয়া লইতে হয়, প্রাচীন জনশ্রতিরও সেইভাবে ব্যধযহার কর। উচিত। 



৩৮২ মধ্যযুগে বাজল! । 

কুলগ্রন্থে আদিশূরের ব্রীঞ্জণ আনয়নের কাল ৬৫৪ হইতে ৯৯৪ শক 
পর্য্যস্ত লিখিত আছে। (৩) সমর ঠিক না মিলিলেই কথাট। একবারে 
অগ্রাহ্হ এমন বল! চলে না; আমাদের দেশের সব পুরা কাহিনীর 
দ্বশাই এই । বল্লালের সময়ে যখন কুলপ্রথ! সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
সেই সময়ে কানোজাগত ব্রাক্ষণগণের অধস্তন ৮ম হইতে ১৫শ পুরুষ 
পর্য্যন্ত ছিলেন, বলিয়। দেখান হইয়াছে । কিন্তু এই উক্তিতেও 

গোলযোগ নাই ইহা বলা যায় না, কারণ কুণ্ুজী লেখকেরা 

প্রাচীন বংশাবলী উদ্ধার সম্বন্ধে একমত নহেন। একজন এক 
প্রকার বংশলত৷ দিয়!ছেন, অন্টে কিঞ্িৎ পুথকভাবের লিখিয়৷ গিয়াছেন 
এখানেও সামগ্রস্ত সাধনের উপায় নাই । মোট কথা, আদিশৃর অর্থাৎ 
শুর বংশের প্রথম রাজ প্রাচীন হিন্দুত্ব প্রাতষ্ঠার পক্ষপাতী বলিয়া 

কোলাঞ্চ হইতে ব্রাহ্মণ আনেন এবং শুর বংশের রাঞ্জারা তাহাদিগকে 

ভূমিদান করিয়া প্রথমে গোড়ের নিকটবর্তী স্থানে ও পরে তাহাদের 
অনেক বংশধরকে রাট়ে স্থাপিত করেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য । পঞ্চ 

ব্রাঙ্গণের নাম লইয়াও কিছু গোলযোগ আছে, কিন্তু এখানে সামঞ্জস্য 

প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য। প্রাচীন ঘটক হরিমিশ্র লিখিয়াছেন £-_ 
রি 

(৩) রাটীর ঘটক কারিকায় "বেদ বাণাঙ্গশাকেতু গৌঁড়ে বিপ্রা সমাগতাঃ” 
আছে বলিয়৷ নগেন্দ্র বাধু নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্ত অনেক কুলগ্রস্থে “বেদ বাণাঙ্ক' 

আছে। বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকার এক স্থানে “শাকে বেদ কলম্ব ষটকষিতে" ব্রাহ্ম 
আনয়নের কল্পনার কথ। ্াছে দেখিয়। 'অঙ্গ যিশাইয়! বন্ধুবর উভয় মতের সামঞ্জন্ত 
সাধনের প্রয়াী। বারেন্দ্র কুলজীর এক পু থিতে রাজ! ধর্শপাল আদি গাই ( আদি- 

শুর--আাদি গাই--এ সব লক্ষ্য করার যোগ্য) ওঝাকে. গ্রাম দান করেন, লেখা 
থাকায় নগেন্্ বাবু ধর্শপালের কিছু পূর্বে আদিশুরের স্থান নির্দেশ করিয়া অটটম 
শতাবীর, মধ্যভাগে আদিশৃরকে « আনিতে চােন। ডাহা "য়্ই । আদিশুরপ. এই 

অত কেহই এ পর্যাস্ত গ্রহণ করে নাই): 1. 



কান্যকুজ-ব্রালাণ ৩৮৩ 

কোলাঞ্চ দেশতঃ পঞ্চ বিপ্রা জ্ঞানতপোযুতাঃ | 

মহারাজাদিশৃরেণ সমানীত! সপত্বীকাঃ ॥ 
ক্ষিতীশ মেধাতিথিশ্চ বীতরাগ সুধানিধিঃ। 

সৌভরি সচ ধর্মাত্মা। আগতা গৌড় মওলে ॥ 

আবার দেবীবরের পরখত্তী বাট়ীয় কুলাচাধ্য বাচম্পতি মিশ্র 

লিখিতেছেন £-- | 

কিন্তু 

শাগিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্ট নারায়ণঃ কবিঃ। 

দক্ষোপি কাণ্তপ শ্রেষ্ঠ বাৎস্যঃ শ্রোষ্ঠোহি ছান্দড়ঃ॥ 

ভরদ্বাজক গোত্রে চ শীঃহ্ষে হর্ষবদ্ধনঃ | 

বেদগঞোহপি সাবর্ণে বথ। বেদ ইতি স্বতঃ ॥ ( কুলরাম ) 

বারেন্দ্র ঘটকদিগের পু থিতে দুষ্ট হয় 8 
নারায়ণাখ্য। স্তেষাং শাগ্িল্য গোত্র এব সঃ। 

রাজাজ্ঞয়। সমায়াতঃ গ্রামতো দন্দুচত্বরাৎ ॥ 

ধরাধরো বাত্পা গোত্র স্তাড়িতগ্রামতঃ স্বয়মূ। 

স্থষেণ কাশ্তপো জ্বেবঃ কোলাঞ্চাৎ্ ত্বরয়া .গতঃ ॥ 

গৌতমাধ্যে। ভরদ্বাজ গোত্র উরঁড়ম্বরাত্তথা | 

পরাশরস্ত সাবর্ণে! মদ্র গ্রামীৎ সমাগতঃ ॥ 

প্রাচীন মিশ্র কারিকায় ক্ষিতীশের পুত্র শ্রীহর্ষ, বীতরাগের পুত্র দক্ষ, 
সুধানিধির পুর ছাঁন্দড় এবং সৌভরির পুত্র বেদগর্ভ ছিলেন, লেখ! আছে 7 
হরিমিশ্রের কারিকার সহিত মিলাইলে বারেন্দ্র ঘটকদের উল্লিখিত পঞ্চ 

ব্রাহ্মণও যে ক্ষিতাশ।বি পঞ্চ ব্রাঙ্গণের সন্তান ইহা বেশ বুঝ! বায়। 

অবান্তর কথ! বাদ দিয়! গৌড়ে ব্রাহ্মণ রচয়িতা থে পরিস্কার নাম-তালিকা 

দিয়াছেন, তাহাতে নাম ঘটিত অনৈক্য পরিহার কর! হইয়াছে। (৪) 

(৪) গৌঁড়ে ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সংস্করণ ৪৬-৪৯, পৃষ্ঠা। 



৩৮৪ মধ্যযুগে বাঙলা । 

কিরূপে, কোন অবস্থায়, কি বেশে কান্ুজে ব্রাহ্মণের! এ দেশে 

আসেন, লে বিষয়ে গাল গন্স যথেষ্টই রাট়ী বারেন্দ্র উত্তয় কুলজীতেই 
আছে। এরূপ গল্পের পমালোচন। নিরর্থক হইলেও বাঙ্গালীর যে কোন 

লিখিত বিষয়ে বিশ্বাস অধিক (৫) বলিয়। কিছু বল! তাল। ব্রাঙ্গণ- 

পণ্ডিত বাচম্পতি শ্িশ্র কাব্যাদিতে কৃশল বলিয়া ততৎকালোচিত অতি- 

শয়োক্তির সাহাযো লিখিয়াছেন “রাঙ্গণ পঞ্চক বন্ম চর্ম ও ধনুর্বাণ- 

ধারী যোদ্ধ.বেশে ভূষিত হইয়া অশ্বারোহণে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে 
দুত গিয়৷ রাজাকে জ্ঞাপন করিল । রাঞ্জ৷ তাহাদের ব্রাহ্গণ-বিরুদ্ধ 

বেশ দর্শনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। তখন ব্রা্ণণগণ 

তাহাদের আশীব্বাদী ুব্বাক্ষত নল্পকা্ঠের উপ্র নিক্ষেপ করিলেন । শুষ্ক 

স্তস্ত তৎক্ষণাৎ অন্কুরিত হইল। রাজা এই অপুর্ব সংবাদ পাইয়া 
তাড়াতাড়ি আমিয়। ব্রাঙ্গণগণের চরণে পতিত হইর়। ক্ষমা প্রার্থনা 

করিলেন ও তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলেন” (৬)। পশ্চিমে ব্রাহ্মণের 
০ পর পা.» ও পা ৬, এ পালা পাত ১ পপ? শশী ০০০৯০ ০০ পাশে তিশ ত পী ০ ০০ সপ পপ শস তভ ও তাপ পর ও পসপত পপ শা জপ ০০ পপ ০ 

(8) ভারত চন্দ্রের বিষ্ভাস্ন্দরে বদ্ধমানে “স্থরঙ্গের' উল্লেখ পাইয়। ৬রামগতি 

স্তায়রত্বের মত লোকেও তাহ।র সন্ধান করিয়াছিলেন. এবং স্ুুরঙ্গ মিলিয়াছিল ! 

*অববখন “করিয়া! যতন? বদ্ধমান পমন কাঁরলেই € এক] হউক বা ন! হউক) 

* হর র চিচ্ছ দেখিতে পাইবেন। গড় মান্দারণে বিমলার পথের সন্ধান 

সা রাণী ভবানী স্বয়ং সিরাজদ্দৌলাকে উৎখাত কর।র মন্ত্র সভায় হিন্দু 
, মুসলমান থৃষ্টানের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া বন্ত, ত1 দিয়াছেন, ইহাতে এখন কোন 

সন্দেহ নাই! 

(৯) পার্ধাতীশঙ্কর রায় চৌধুরীর 'আদিশুর বরাল সেন'_$ পৃষ্ঠা হইতে 

উপরিলিখিত অংশ উদ্ভূত হইল| ইহা বাচম্পতি মিশ্রের কুলরামের মর্্মাহ্বাদ। 

কুলরামের এই সন্ত" কথাই সংস্কৃত কাব্যের ছন্দে লিখিত আছে। মিশ্র বহাশর 
হ্(লিতেছেন $--আধাতা. ব্রন্মরূগ! ক্িতিবহিরহহে! পর্চ কোলাঞ্চ দেশাৎ। 



গোৌড়ে ব্রাহ্মণ ৩৮এ 

সেকালের পোষাক লক্ষ্য করিয়৷ নদ্রীয়া অঞ্চলের মিশ্র মহাঁশয়ের কল্পন। 

আর একটু অগ্রসর হইয়া! অ'স চন্ম ধারণ করিবে ইহা সম্ভবপর) এবং 

প্রাচীন ব্রাহ্মণের শাপ বা আনীষের বল আবক* ছিল, একথ! পরবত্তী 

যুগের বামুন জাহির না কারলে সম্মান থাকে কই? যাক্, কুলরামের 

কথা পাইয়া! সঞ্ীবিত মল্ল-কাঙ্কের সন্ধানে বাহার। পরে ব্রতী হইলেন, 

ল-বংশের অন্যতম রাক্ষধানা বিক্রমপুরের রামপাল তাহাদের সে 

অনুসন্ষিৎসার পুরক্ষার দিয়াছল । €সখানে এক গজাতি (শাল জাতীয়) 

গাছ এখনও দগায়মান; এ অঞ্চলে এরূপ বুম আর দেখা যায় না; 

সুতরাং আর যায় কোথায় ? নিশ্চয়ই ইহা সেই স্ধীবিত মল কাঠি) 

সঙ্গে সঙ্গে হোম কুগডাঁদি ( রাধাকুণ্ডের মত *) আবিষ্কৃত হহল। পু 

বঙ্গের অধিবাসীবর্ণ, এ কথ! বে বিশ্বাস না করিবে তাহার ক্ঠা ছিড়তে 

ভিত (5). 2০৩ 2 
সোকীবাঃ শ্শ্রমুক্তা ধন্থরপি সশরং পুষ্ঠদেশে দধানাঃ। ০৩বামাশীঃ প্রভাবাৎ 

ক্ষণমপি কঠিনাদন্কুরাণাং সমুহঃ 1 শুক্ষ জ্তস্তাপকস্মাৎ সমজনি পর্িতশ্চিত্রযেতৎ 

ব্যলে।কি” । রাজ। “শুষ্ষধ্ যুগ্ং প্রসমীক্ষ্য সান্দুরং ; গপাত তেষাং চরণেষু সত্বরং” এই 

ভাবে নাটকায় উপসংহার বড়ই মনোরম হইয়।ছে মন্দেহ নাই । 

(৭) আমাদের কাটোয়ার দেড় ক্রোশ পশ্চিমে শুরঙে। নামে এক গ্রাম আছে। 

তথায় এক 'অচিন' প্রকাও গ্রাছ সমতল উচ্চ ভূমির উপর দণ্ডায়মান ; গে শিকড়ের 

কোন চিতু নাই, যেন অন্য স্থান হইতে আনিয়া বসান। এই জন্য সাধারণ লোকে 

উহা ডাকিনীর চালান গাছ ৰলে। *শুরডে।"র শুর-দহ বা এইরূপ শূরযুক্ত কৃঝ- 

বিষুঃ হইয়া! আদিশুরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন সহজ সাধ্য, তাহাতে আবার শ্রীকৃ বর্ণিত 
প্রাচীন কাটদ্বীপের ( কাটোয়ার ) কাছে; এখানে উত্তর রাটী কায়স্থ এবং কায়স্থের 

ঘটকও আছেন । কিন্তু হঃখের বিষয়, এ ক্ষত্রিয়-তিলকের! আমার পরামর্শ মত. মল্প- 

কাষ্ঠ আকড়াইয়া৷ ধরিয়া প্রাচীন রাজধানীর স্থাপন! কন্িতে প্রস্তুত নন। তবে 
আমাদের বাড়ীর কিছু দূরে 'শুরো” গ্রামে রী রাজধানী হইয়াছে, আবাদের চিন্তা 
নাই। 

১৬, 



৩৮৬ মধ্যযুগে বাঙলা । 

তারপর ব্রাঙ্গণ ত আন! গেল, বসাই কোথায়, ইহাই চিস্তার বিষয় 

হইয়াছে । প্রাচীনেরা গৌড়ের রাজধানীর কাছেই ইহাঁদিগকে স্থাপনা 

করিয়াছিলেন ॥ সন্বদ্ধ-নির্ণয়-কার রামপালের জীবন্ত স্তস্তের বলে বেচারি- 

দ্রিগকে তের নদী পার করিয়া সেখানে লইয়! যাইতেই প্রস্তত ; 'আদিশুব- 
রূচন্সিতা রায় চৌধুরী ত সেই অঞ্চলেরই লোক । প্রাচীন কথা-সরিৎ 

সাগরে কিন্ত গৌড়ের রাজধানী পৌও, নগরী গঙ্গ। তীর হইতে কিঞ্িৎি 

দুরে অবস্থিত, লেখা আছে। রামপাল ত ভাসিয়া যায়; কিন্তু পৌগ্ড, 
বা পৌও্ঁ, বদ্ধন কোথায় ? ইহা লইরা একালে এক মহামারী উঠিয়াছে। 
বরেন্দ্রের বিজয় প্রার্থী অনেক মহারঘী ইহাকে পাবনা জেলায় “মহাস্থান 
গড়ে” লইয়া যাইতেছেন। গৌড়ের নিকটেই মে সুপ্রাচীন পাওয়া 
রহিয়াছে, ইহা। তাহারা আমলে আনিবেন না। এখানে মুসলমানের 
আদিনা ও সোঁণ। মস্জিদের উপকরণেও অনেক হিন্দু স্বাপতে]র চিহ্ন 

পাঁওয়! গিয়াছে । মুসলমানের! গৌড় লক্ষণাবতীর মত “হজরৎ পাঁওুয়ায়” 
প্রাচীন হঙ্্যাদির ধ্বংসাবশেব, কুআ্াপি বা ধ্বংস করিয়া তাহার মাল 

মসলা? লইয়। নূতন রাজধানী পত্তন করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
মালদহের এ অংশও বরেন্দ্রভূমে” অতএব বারেন্্র ভ্রাতাদের ছুঃথের 

কারণ কোথায়? মহার্ণব নগেন্দ্র ভায়া রাজতরঙ্গিণীর তরঙ্গও ফোগ 

দিয়া দেখাইয়াছেন থে, কাশ্মীর-রাঁজ জয়াদিত্য গঙ্গাতীরে সৈন্য দলকে 

রাখিয়! ছপ্ধা বেশে গৌড়ের রাজধানী পৌগু বঙ্ধনে উপনীত হন। অত- 
এব সকলে বল, পেড়ে!তেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রথম আমদানী । পঞ্চ-কোটি 

কাম-কোটি, প্রভৃতি কান্ননিক পঞ্চগ্রাম প্রদানে বাঙ্গলা পয়ারের বেশী 
দেরী হইবার কথ নয়, ইহ] সকলেই বুঝিবেন। সম্বন্ধ-নির্ণয়ের বিগ্া- 
নিধি সে সমস্ত কথা ভক্তি সহকারে ঘটকের পাতড়া হইতে উদ্ধৃত করিয়া 

ধিয়াছেন। কিন্তু হরি-কোটি মেদিনীপুরে, পঞ্চ-কোটি ত সবাই জানে, 



গোৌঁড়ে ব্রাহ্মণ । ৩৮৭ 

কাম-কোটি বীরভূমে ইত্যাদি কথায় “ষ ভুল হয়, রাজধানী গৌড়েই 
হউক আর বিক্রমপুর রামপালেই হউক. সেখান হইতে বহুদূরে হওয়ায় 

গরীব ব্রাহ্ষণদের যে নিব্বাপন দণ্ডের যত দেখার ইহা! তাহার সরল 

বিশ্বাসে আঘাত করে নাই ' মনাষি নগেন্দ্রনাথ হাহার এতিহাসিক 

গবেষণায় এ কার্ষে।ও কল কাম হইয়াছেন । তিনি মালদহ গ্লাতেই 

কামটি প্রভৃতি গ্রাম পাউয়।দন । রাঙ্গা 'আদশুরের পরে পাল বংশ 

আ।সিয়! শুরের শুরত্ব নাশ করিয়া £গীড় অধিকার করিলে পলাতক শূর 

রাজারা পশ্চিম বঙ্গে মাশ্রয় লইলেন,* আদিশুরের পুত্র ভূশুর রাড়ে 

আসিয়া "পু, নামে নূতন রাজন্বানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে 

লাগিলেন (৮) । ব্রা্ণ দংলধ মনকে সব) সঙ্গ লভলেন, বলাই বাহুল্য । 

«এই সময়ে গীগাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে যে পুত্র সম্ীক আসিয়। 

রাড দেশে বাস করিলেন, ঠাহারা পকলেহ পরে 'রাট়ীয় নামে পারচিত 

হইলেন আর যাহার! পৃব্দ “বান বদ্ক্রেভৃমে রহিলেন, তাহারা পরে 

বারেন্দ্র নামে ভি হত হইলেন । প্রাচ.ন রাটীয় কুল-পাঞ্জকায় লিখিত 

'আছে। (জয়ন্ত পুর) ভুণুরের সময় (৯ পঞ্চ গোত্রজ ত্রাঙ্ষণদিগের 

মধ্যে “রাড়ীয়” ও "বরেন্দ্র" এহ ছুই শ্রেণী বিভাগ সম্পন্ন হয়। এই সময়ে 

শা্ডিল্য গোত্রে দামোদর কাশ্ঠপ গোত্রে ক্পা নিধি, ভরদ্বাজ গোত্রে 

গৌতম, বাৎস্ত গোত্রে ধরাধণ এবং সাবর্ণ গোত্রে বত্বগর্ভ বরেন্ত 'ছুমে 

ছিলেন বলিয়া বারেন্ত্র নামে আধ্যাত হন, এবং শাগ্ডিলা গোত্রে ভ্ট 
নারায়ণ কাশ্খপ গোত্রে দক্ষ, বাত্ত গোত্রে ছান্দড়, ভরদাজ গোজে 

00৮) জাতীয় ইতিহাস-_ ব্রাহ্মণ কাণ্ড_:১১৩ ৃষ্ঠা। হুগলী জেলার অন্তত 

বর্ধমান পাওুয়া বা পেঁড়োই এই নূতন গুণ, ইহা অনুষিত হইয়াছে। খন 

“শুরো, বা আমার উল্লিখিত 'শূরডে। সম্মুখে আসে নাই | , 

(৯) ভুশূরেণ চ রাক্সাপি হ্রীজয়ন্ত হতেন চ”-_পাঠ নগেন্ত্র বাবু তরাহ্গণ ভাঙ্গার 
ঘটকের পু*খিতে পাইয়াছেন, বলেন । অন্যে কিন্তু 'াদিশুর সুতেদ'-_পাইয়াছে ! 

শক্ত চাপ পপ শা পাত পাশা শশী? শশা শী ০ - পা শী শীশাট শপ শি 



৩৮৮ মধ্যযুগে বাঙ্গলা। 

শ্রীহর্ধ এবং সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভ ইহার! রাঢ় দেশে আসিয়া বাস করায় 

রাটী নামে অভিহিত হইলেন? (জাতীয় ইতিহাস )। 
কাগ্ক্কুজ ব্রাহ্ষণ-পঞ্চের বংশধবের ভূশুরের পুত্র ক্ষিতিশুরের সময়ে 

রাঢ়ে ৫৬ খানি গ্রা:; পাইঙ্াছি:লদ এ লয়া ভবিব্যতে 'পাচ গোত্র 

ছাপ্পলান্ন গাই ইহ। ছাড়া বাধুন - শ্রী চন চলিত হইয়াছিল। 

প্রকৃত পক্ষে বারেখ্রের এই ৫৬ গাহ ভুক্ত হেন এবং বাঙ্গলার পুর্ব 

কালের ব্রাঙ্গণ বাহারা ছিলেন তাহাণা ত গ্রাম পান নাই । “যদি থাকে 

ছুই এক ঘর, সাঙশতী আর পরাশর”-এ কথা রাড়ের ঘটকেই বলিতে 

পারে। প্রকৃত পঞ্গে প্রাচীন বঙ্গে খারখ্ত ও গৌড দুহ সমাঞ্জের 
ব্রাঙ্গণই বাম করিতেন। গৌড় মণ্ডলে বাহার! বসতি করিতেন, 

তাহাদের কৌশিকাদ উপাধি ছিল; বাঁ দেশের ব্রাহ্মণের! সারদ্বত, 

তাহারা পরে সগ্তশতী বলিগ্না উক্ত হইয়াছেন (১০)।1। সপ্তশতীবর 

উৎপত্তি সন্বন্ধেও গল্পের অভাব নাই: বা৮ম্পতি মিশ্র কাবা কথায় গল্প 

জমাইয়া আদিশুর দ্বারা বাঙ্গলার “সক।ংলগ সপ্তুশত সংখ্যক নিরগ্সিক 
ব্রাহ্গণকে বৃব-পৃষ্ঠে ধনুর্ধাণ হস্তে সাজা হয়) কাশীরাজ বারসিংহের রাজ্য 

হইতে বল পূর্বক পঞ্চ সাগ্নিক ব্রা্গণ আনাইয়াছেন। এড,মিশ্র বল্লাল 

(১০) ব্রাহ্মণ ডাঙ্গার উক্ত বিদ্যারত্ব ঘটক বঙলিয়াছিলেন *সারম্বত” কথাই ভাষায় 
“সপ্তশতী" হইয়। পড়িয়াছে ; প্রমাণ স্বরূপ “সারম্বত দেশাৎ গৌড়ে রাজ্যে সমাগতাঃ" 

তুলিয়াছেন। কিন্তু কথিত সময়ে ব্রা্ষণ সমাজে ভাষায় এরূপ অপভ্রংশ নামের 
উৎপত্তি সম্ভবপর নহে । একাল পধ্যন্ত অনেকেই সাতশতী সম্পর্ক দোষের মনে 

করিয়! লইয়া নান! প্রকার কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করিয়া আলিয়াছেন। কান্তকুজের এই পঞ্চ 

ব্রাহ্মণ আগমনের সময়ে রাঢ় দেশে সাত গত ঘর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া 
তাহাদের সাতশতী আখ্যা হয়, ইহা সম্ভব। বারেন্ত্র কুলপঞ্জীও এই সাতশতী 

দ্রিগকে 'ছান্দোগ। র্দশা ্ঙ্ঞ নীতি বস্ত্র বিশারদাঃ? বলিয়! সার্টকিকেট দিয়াছেন; 

তবে,.৫কবল কি চন্দ্রমুখীর জেদের,ন্যই নব ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল ? 
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সেনের উপর অত্যধিক শ্রদ্ধা বশতঃ যাজ্জিক ব্রাহ্মণের! রাজার দান 

লইতে অসন্মত হওয়ায়, রাজা পাব্বতীর বরে সাত শত ব্রাহ্মণ স্ৃষ্ঠি 

করেন বলিয়া সন্তষ্ট হইয়াছেন। চশ্ররদ্বাপের কায়স্থ-রাজের ঞ্রবানন্দ 

ঘটক বাচম্পতির উপরে টেকা দিয়! ব্রাহ্মণের পরিবর্তে “হীন ও অস্পৃশ্ত 

সাত শতঃ লেকে গবারোহখে কান্কুজাধিপতি বারসংহের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধে পাগাইতেছেন ; গোঁবিওং-বধের আশক্কায় হিন্দু রাজ সেনাপতি রণ- 

ক্ষেত্র ত্যাগ করিলে সহজেই বাক্ষণ এবং সঙ্গে “ফাউ' পাচজন কায়নৃও 

লাভ হঠয়াছিল। আবার একখানি বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকা আছে যে, 

আদিশুর কনোজ রাজকন্যা চন্দ্রনুখা:ক বিবাহ করেন। রাণীর চাক্্ায়ণ 

ব্রত করিবার ইচ্ছা হইলে "কৌশিক, ঘুত কৌশিকারি পঞ্চ গোঞ্জের 

(এখানেও পঞ্চ ) দেশীয় প্রাঙ্গণ আসিলেন। রাণা তাহাদিগকে বেদ- 

গান করিয়া অগ্নি আালিতে এবং বরুণকে ঘটে গাঁনিতে বণিলে তাহাদের 

অজ্ঞত৷ প্রকাশ পাইল; তখন তাঁর বাপের বাঁড়া হতে পাচটি বাছাই 

বামুন আনান ভিন্ন আর কি উপায় হইবে? গল্পের গতিতে সাতশতার 
উপর সেকালের ব্রাঙ্ষণের অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। সেকালের কোন 

বারেন্দ্রঘটক আবার সাঁতশতী সংসগ জন্ত বাড়ীর্দিগকে হীন প্রতিপন্ন 

করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার কথিত গল্প এইরূপ £- 

“ুট্টনারায়ণ দক্ষ প্রভৃতি ব্রা্গণেরা আদিশ্রের যজ্ঞ সমাধা করিয়! 

স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের! মগধ হুইয়। গৌড় রাজ্যে আসিয়া- 

ছিলেন এবং আঁদিশুর নুপতির যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইহাতে দেশীয় 

ব্রাহ্মণেরা কহিলেন “যদি আমাদের সহিত আহারাদি করিতে চাহ, তাহ! 

হইলে প্রায়শ্চনভ্ভ কর”?। দেশীয় ব্রাঙ্গণগণের এই বাক্য শুনিয়া ভট্ট 
নারায়ণ প্রমুখ বিপ্রগণ কহিলেন, আমরা বেদ-বেদাগ্গ বেত্তা, আমাদিগকে 

পাপম্পর্শ করে নাই। আমর! প্রায়শ্চিত্ত করিব না; ইহাতে বিরোধ 
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উপস্থিত হয়। কান্ঠকুজাধিপাত; ঘিনি ব্রাঙ্গণগণকে গৌড়ে পাঠাইয়া 

দেন, ব্রাহ্ণগণের বিবাধ হেত মামাংসা করিতে সক্ষম হইলেন 

না। তাহাতে ভট্নারার়ণ প্রভাত ব্রাহ্মণের ক্রোধপৃর্বক পুনরায় 
গৌড় দেশে আদিশুরের সমীপে উপস্থি হন। আদিশুর 
প্রাতঃনূর্য্য সন্নিত অথচ তমো-ছুঃঘাত সেই ব্রাঙ্গণগণের সমস্ত কথা শুনিয়। 

গঙ্গার অনতিদূবে বনু ধাঙ্গযুস্ত দেশে তাহাদিগকে বসাভ করাইলেন। 

সপ্তশতী ব্রাহ্মণের! নুপাজ্ঞা বশতঃ তাহাদিগকে কন্ঠাদান করিখেন ) 

তাহার! সগ্ডশতী কন্তাতে আত্মসদৃশ পু কম্তা উৎপাদন কারলেন। 

ক্রমে ভট্টনারায়ণ প্রভাতর অভাব হহলে কান্যকুজ দেশবালী পৃবব পক্ষীয় 

জোন্ঠ পুত্রের তাহাদের মুত্যু সংবাদ শুনিণা শ্রাদ্ধ করিলেন, কিন্ত 

গ্রামবাসী ব্রাহ্মণের! তাহাদেৎ দান গ্রহণ কি অন্ন ভোগন না করায় 

তাহার! অনন্যোপায় হইঞ্চা স্ত্রী পুত্র সহিত গোৌঁড়ে আমিলেন। আদি- 

শুর তাহাদ্দিগকেও রাঢ় .দশে বাস করার উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্ত 
বিপ্রগণ বৈষাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সাহ* রাঢ় দেশে বসতি করার অসন্মাতি 

প্রকাশ করিলে গৌড়াধিপ বরেক্্রীধ্য দেশে “শসা পুর্ণ মনোহর গ্রাম 

তাহাদিগকে দান করি'লন ঝাড় দেশ বাসা তাহাদের টবমাজ্ের 

ভাতাগণ মাতুলাশ্রয়ে বাস করিয়া গাহাদে দ্বাপাভ উপনাত হন। 

তাহাতেই সকলে সামবেদী হইলে” _ ইত্যার্দি 

গোঁড়ে ব্রাহ্মণকার মন্ভুখপার মহাশয় এই প্রবাদের সমালোচনার 

বলিয়াছেন _'এতিহানিক ঘটনাবলাএ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হয় ভট্র- 

নারায়ণার্দিঃ নয় তাহাদের পুভ্রগণ কর্তৃক সপ্তশতী কন্ত। গ্রহণ কর! 

উপলব্ধি হয়। রাটঢ়ীয় কুলে যে উনষষ্ি গাঞ্জে দেখা যায়, সেই ৫» গ্রাী 

ব্রাহ্মণের ভট্টনারায়ণাদি বিপ্রপঞ্চকের সন্তান। ..৫৯ সন্তানের বিবাহের 
নিমিত্ত ৫৯ কন্তার প্রয়োজন; সমুদয়ে পাঁচজন ব্রা্মণের ১৯৮ সম্তান- 
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সন্ততি হইতে গেলে গড়ে ২৩ জন সমস্তানেরও আঁধক জম্মে ;» তদ্রপ বছ- 

সংখ্যক সন্তানোত্পত্তি অসভ্ভব। বহুবিবাহ হইলে সপ্তশতী কন্তা ভিন্ন 

আর কোথায় পাইবেন? ইত্যাদি । ভূশুর রাজার সময়ে বাঁসস্থানভেদ 
হেতু রাঁট়ী বারেন্দ্র ভেদ হইলেও রাঁটীর ৫৬ গাঞ্ি যে তখনই হইয়াছিল, 
ইহার প্রমাণ কি? আর নিরপ্লিক সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ 'বেদবিধানবঞ্চিত, 

হইলেও তাহারা কুলাচারী, আভিচারিক-ক্রিয়ানিপুণ, শান্তিকার্য্যে পটু 

ও গুণবান্ বলিয় রাট়ী কুলজাতে কথিত । বারেন্দ্র কুলপঞ্জীও তাহা- 

দিগকে “ছান্দোগ! ধন্মশান্তরজ্ঞা” স্বীকার করিয়া তাহাদের দৌহিত্র রাঁড়ীয়- 

গণের সামবেদী হইয়া! পড়ার কারণটা ঠিক রাখিয়াছে। নগেন্্র বাবু 

জাতীয় ইতিহাসে আমাদের রাঁড়ীয়গণের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া 

বরেন্দ্রের পুর্বকথিত পঞ্চ কৌশিক খ্রান্ষণদলকে “বারেন্ত্র সগ্তশতী, 
বলিয়। পাল্টা জবাব গ্রাহিয়াছেন, পেজন্ত আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়। উচিত ! 

মুলো পধশাননের প্রাচীন কারিকায় এই প% গোত্র "উত্তর বারেক 

বলিয়া কথিত; গৌড়ে ব্রাহ্মণের মজুমদার শ্বীকার না করিলেন বয়ে 

গেল”! রাট়ীয় পক্ষে অনেকে বলেন, সাগ্রনিক ব্রাঙ্মণপঞ্চ নিরগিক 

সপ্তশতীর কন্ঠ গ্রহণ করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে; যখন তাহাদের বংশ- 

ধরগণ বেদবিধি ত্যাগ করিয়া নিরগ্রিক হইয়। পড়েন, তখন তাহাদের 

€কহু কেহ সপ্তশতীর কন্ঠ গ্রহণ করিয়া নিন্দিত হইয়া থাকিবেন। নুশে। 

পঞ্চানন কিন্তু সগর্ধে বলিতেছেন, “কান্তকুজ তেজীয়ান্ লয় সপ্তশতী। 

মুর্খ নিন্দুক দেখুক তার কিক্ষতি।, আবার “সাতশতীর প্রতা-_কান্ 

কুজের আভা” । পুনশ্চ £- 

শুন রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী বিচার। 

কেহ আগে কেহ পাছে এই মাত্র সার।॥ 
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কহে সাতশতা গণে সে ব্রাহ্গণ্য পেয়ে । 

কান্তকুজের বিবাহে শাতশতীর মেয়ে ॥ 

অতএব সাঙশতী হেয় নয় মান্য । 

সুবুদ্ধি্জে এই কথা নাহি গণে অন্য ॥ 

বারেন্ের কথায়-_ 

এর আদান প্রদানে সাতশতী দলে, 

মিশে বৈদক খারেক্দে আর উত্ত,রে বলে। 

কৌশিক স্বর্টকৌশিক রজতকোৌশিক। 

স্বতকোৌশিক আব যে .কীণ্ডিন্ত কৌশিক । 

পঞ্চ দ্বিজ সপ্তশতী মি'শ ঢভরেতে। 

উত্তরে বাকের, "রা বৈল দক্ষিণেতে। 

বাবেনের এন্যাদ'7ন .কীশিক'দি বংশ! 

ক্রমে দক্ষিণে দয় ঠয়ে যার ধবংস। 

আড় উত্তত বরেন্ধ কাশ্পাদ গোত্র । 

.সহেত কোণ দয আর নাই তত্র। 

এহ বৈমান্র রাঢ়া-াবেগ্র * - অনেক কাল চলিয়াছিল ; এখনও 

অনেক বুদ্ধিমান এ *থ: লয় তু” করেন। সেকালের 'পাগডী-পরা 

ছাঁতখধোর” খামাদের অশ্াতবৃদ্ধ প্রপিতামহের দলের কেহ কেহ যদি 

ভাগীরথী তীত্রে জল-হাওয়ায় পুপুষ্ঠা “সাতশতীর প্রভায়” (অবশ্ত উল্কী- 

পরা ) মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তবে তাহাতে দোষ কি? সমাজ-সংস্কারক 

মহাশয়ের! ষ্টান্তট। “দ্খিয়া 'াখুন “কহ কেহ গভীরভাবে বলিবেন,, 

বৌদ্ধ'সংস্পর্শে আচার-ন্ষ্ট গ্রাচন বঙ্গীয় ত্রাহ্মণদলের 'সহিত বৈবাহিক 

সম্পর্ক স্থাপন করিয়া! "শোঁণত সমাবেশ? ঘটাইয়। তাহাদিগকে আর্ধ্য- 



গাঞী পরিচয় । ৩৯৩, 

ভাবে অনুপ্রাণিত করা ত পূর্ব পিতামহদলের কীর্তি। কীর্তি কুকীর্তি 

যাহ] হউক, ইহা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল। 
সপ্তশতী ত্রাঙ্গণদিগের গাঞ্জি সম্বন্ধে মতাগ্তর আছে £_কাহারও 

মতে ২৮, আবার "কান মতে ৪২: গ্রাইগুলির নাম লক্ষ্য করিবার 

ঘোগ্য, ছুই চণরিটি ভিন্ন অন্যগুলিতে আধ্যামি নাই । কেহ কেহ বলেন, 

বাচম্পতি মিশ্রাি প্রাচীন কুলজ্গের নির্দেশমতে এ সপ্তশত ধাঙ্গালী ত্রাহ্ধণ 

বযারোহণাদ কুক্স্মজনত পাতক হেতু পঞ্চহ পাইলে, তন্মধ্যে কেধল২৮ 

জন জীবিত ছিলেন; জা ( কোন মতে আদিশুর, কোন মতে ধরাশূর, 

আবার কাহাব্রও মতে বল্লাল সেল ) তেই ২৮ জনকে গ্রামদান করেন । 

গ্রামগুলির নাম ;» সাশাই, সুরা, নাল্সি, জলাই, হেলাই, কালাই, 
দাই, বান্সি, বাণ্ট,র।. ধান্পা, কাটানি, কুশল. উজ্জ্বল, কাগ্তুপ কাঞ্জারী, 

লতারি, পিথারি' বাতারা? চেরু, বাঁশরাই, উল্মা ক,বাঝ ব, মগ্র,ক, ফফরঃ 

কন্থপ, ঘড়ল। চেরচেরাহ, ফাদ, ধালখুবি । পঞবস্তী কালে নগড়ি, দগড়ি, 

হাঁমু, বাপাড়িঃ কেয়ু, কড়ারী, খেজুড়ী প্রভৃতি স্থশাব্য সুমিষ্ট নাঁম 

যোগে ৪২২. পুর্ণ করা হইক্াছে, তন্মধ্যে বেলাড়ী আধখানি । 
এই প্রসঙ্গে তট্টনারায়ণার্দি আমাদের পূর্বপুরুষগণের বংশাবলী 

হইতে দুই দশটি নাম শুনাইয়। দ্রিলে অনেক অনঙ্গমোহন, সরোজিনী- 
কান্তের চমক লাঁগিবে; তষ্ট নারায়ণের পুভ্রই (১১) ত বন্দ্যঘটী 

(১১) ভষ্ট মহাশর বল বে্ণৌ-সংহারই করেন নাই । তাহার যেঠের কোলে 

ষোলটি স্থপুত্র ছিল £__বরাহ, বাটু, রাম, নান, নিপো, গুঞ্রি। গুণ গুড়, বিক। গুঠ, 

নিনে!, মধু, দেবা, সোম, কাম, দীন_ ইহার মধ্যে ৰরাহই আমাদের বন্দ্য ব1 বীড়ন্বী 

গাঞ্ি। কুলজধ মহাশযের। ৫৬ গাই এবং লোক মিলাইতে ভট্টনরায়ণের মন্ত 

বড় নাযের সঙ্গে এই ষোড়শ পুক্র আবিফষার করিয়া থাকিবেন। এক পত্ীতে এই পুত্র 
ছাড়া কন্যাগুলিও অসম্ভব ভাবিয়া তীাহারই ক্ষক্ষে সপ্তশত্তী চালাকবার 

চেষ্টা ঠিক নয়; এমন পণ্ডিতের পক্ষে পশ্চিমের আমদানী ব্রাঙ্ধণী জুটিতেও পারে ! 



৩৯৪ মধ্যযুগে বাঙ্গলা । 

'বরাহ, ( অবতার নহেন ), তার পর স্থুবুদ্ধি পুত্র বৈনতেয়, তাহার পৌ্র 
আউ, গাউ, হংস, পরবর্তী পুরুষে হাকুর. তৎপুত্র জিতাই পশো, পিখে৷ 
প্রভৃতি আছেন। পশেশর পুভ্র শকুনি' তৎপুক্র জাহ্নন ; ইহার পরে 

সংস্কৃতমুলক শাম । দক্ষের বংশও হারো, নারো? বরাহ; চলহ আছেন। 

শ্রীহর্ষের বংশে ( মুখটি ) আবর, পাবর, সাবর তিন ভাই । আবরের পুত্র, 
শত; লখে, ইহাদের এক' কাক” ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন ( তাহার উড়নের 

দৌড় কতটা, জান যায় না)। কাকের তনয় ধাধুর, জিয়ো, গুয়ো তৎপর 
পুরুষে কোলাহল উত্সাহের সঙ্গে ঠোঠ, শঠঃ, আহিত, বালী আছেন। 

বহু পরবস্তী কালের ঘটকেরা এই সকল বরাহঃ পশে৷ ( পশ্ড নয়), 

হংসঃ কাকের সন্ধান কিরূপে পাইলেন, ইহ চিন্তার বিষয়; তথন 

বংশাবলী লেখা থাকিত বাঁললেও সান্দগ্ধ নরলোকে মাথা নাড়তে 

ছাড়িবে না। যাক্ঃ ভূশুরতনয় ।ক্ষাতশুর ঝাড়া ব্রাহ্মণ সম্তানগণকে 
৫৬ খানি গ্রাম দিলেন। এই গ্রামগুলির নামও জানিতে হয়; আমর 

এখনও অমুক গাই বলিয়া আস্ফালন ক'র। আমাএ এক বাল্/বন্ধৃকে 

পথে এক ভদ্রলোক «তামরা কোন গাহ? জিজ্ঞাসা করায় সেই ভবিষ্যুৎ 

উকীল অন্লানবদনে “কুম্থম গাই বলিয়। ব্রাহ্গণকে 'খ* করিয়াছিল, 

এখনও বেশ মনে আছে। গাই তাহার জান। ছিল না, এবং আমাদের 

পরিচিত এক কুনুম গ! আছে, এ কথ হয় ত বলা দরকার । এখন দেখ! 

যায়, কুন্ুমকুল একটা গ্লাইও আছে তাহা কিন্তু বাড়ন্য্যের তাগে। 

বন্ধু চাটুর্ষ্যে। মেল্ জিজ্ঞাসার উত্তরে কোন মহারথী পঞ্জাব মেল 

বলিয়াছেন, শুনিয়াছি। | 

একালে আমাদের অক্লান্তকর্মা নিদ্ধান্তবারিধি তায়! অনেক যত্বে 

আমাদের পূর্বপুরুষের দান-প্রাপ্ত গ্রামগুলির অবস্থান নির্দেশ (দ্রাঘিমা, 

অক্ষাংশ প্রভৃতির ভন্মাংশ পর্য্যন্ত দিয়! ) করিয়াছেন ( অবণ্ত এ দলীলের 



গাই নিণয়। ৩৯৫ 

বলে আদালতে নালশ করিলে আর ভাহ! পাইব না): খানে এখন 

যাদ্র ভাল ব্রাহ্মণ না থাকে বা তুমি বিশ্বাস না কর, দোব তাহার নহে। 

তিনি দথাইয়। ।দয়াছেন, গাঞ্জি সকল বাড়ে বীন্রভূমি ও পশ্চিম মুর্শিদা- 
বাদ হইতে হুগলী পধ্যন্ত স্থানেই মিলিয়াছে ; হই একটি গ্রামের জন্ত 

গঙ্গাহীন মানভূমে যাইতে হয়, কাহারও বা অবস্থান ঠিক হঙল ন! 
বলিয়। তিনি কবুল জবাব দ্দিলেও আমরা তাহারই নিদ্দিষ্ট পথে উহার 

সন্ধান পাইতে পারি। যা হৌক, গাইগুলির নাম লইব) বাঁলকেরা 
হনলুলুঃ ক্রিচুভেক্ষ৷ প্রভৃতি সরস নাম যখন মুখস্থ করিয়া পাশ করিতে 

সমথ, ৩থন বৃদ্ধের কি গায়ের নংমেই ভয় পাইবেন ? গাঁইগুলি এই. 

(১) শন্ব্য বা বাড়র. ২ কুস্ুমকুল, ৩ কুলত? ৪ গড়গড়ঃ ৫ ঘোবলঃ 

& সেউ, ৭ দীর্ঘ, ৮ কল, ৯ মাস, ১০ বড়া, ১১ কেশরকোণা, ১২ পাবি, 

১৩ বনু, ১৪ কুশ, ১৫ বিকড়া, ১৬ বোকট্র) ১৭ শিগী, ১৮ রায়, 

১৯ মুখাট, ২* সাভড়া, ২১ চট্ট বা চাটুতি, ২২ গুড়, ২৩ শিমলা, 

২৪ পালধি, ২৫ হড়, ২৬ দগ্ধবাটী, ( পোড়াবাড়ী)১, ২৭ পোষ, 
২৮ ট*লবাট বা! তিলোড়া, ২৯ অন্ুল, ৩৭ ভুরি) ৩১ পলসা। 

৩, পর্কট, ৩৩ মূল, ৩৪ পীতখুগ্ড, ৩ পিঞ্জল, ৩৬ ঘোষ? ৩৭ পুববঃ 

৩৮ পৃতিতুণ্ড, ০৯ বাপুলঃ ৪* হিজ্জঙ্গ ৪১ কাঞ্জি, ৪২ কাঞ্জা, 

৪৩ চতুর্থ, ৪৪ মহন্ত) ৪৫ শিমুর, ৪৬ গাঙ্গো। ৪৭ ঘণ্টা) ৪৮ পালি, 

৪৯ বালি, ৫০ কুন্দ, ৫১ নন্দি, ৫২ সিদ্ধ, ৫৩ সান্তা) ৫৪ দায়া, €৫ শির বা 

শিহর, ৫৬ নাগ্রি। বাচম্পতি মিশ্র কোয়ারিঃ ভট্টগ্রাম ও পুংসিক এই 

নামের সাতশতীর আর তিনখানি গ্রামও দিতে চাহেন। আমাদের মনে 

কয়, গ্রামগুলি রাজদত্ত হইলেও পরবর্তী কালেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ দেখিয়! 

দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু অনুমিত হয় বলিলে চলিবে না। কুলাচার্ধ্য 

হুরিমিশ্রের মতে ৫৬ খানি গ্রামের মধ্যে প্রথম ১৬ খানি ভট্রনারায়ণের 



৩৯৬ মধাযুগে বালা । 

১৬ পুত্রকে, তার পরের ৪ খানি শ্াহর্ষের চারি পুক্রকে, পরবস্তণ ১৪ খানি 
দক্ষের ১৪ পুত্রকে, তার পরের ১১ খানি ছান্দিড়ের ১১ পুত্রকে এবং শেষ 
এগরখানি বেদ্গর্ভের ১১ পুত্রকে প্রদত্ত হয় । এই হরি মিশ্র সেন- 

বংশের শেষ রাজা দন্ুজমাধবের সমকালীন লোক, ( ১৩শ শতাব্দীর 
শেষ ভাগ ) এবং তনি সেক্ক বাজার সংশোধিত কুলাবধি লক্ষ্য করিয়া- 

ছেন। রাজ! ক্ষিতিশূর রাঢায় ব্রাঙ্গণের বাসের জন্ত গ্রাম দিবার সময়ে 

সপ্তশতীদগকে ও ২৮ খানি গ্রাম দিয়াঁছলেন, এই কথা কোন কোন 

কুপাঢার্্য লিখিয়াছেন । মেলবদ্ধনের পরে বাচম্পতি মিশরের কুল রাম 

যখন রচিত হয়, তখন অনেক সপ্তশতী রাঢীর দলে স্থান পাইয়াছেন। 

সগ্তশতী সম্পর্কে স্লো পঞ্চানন বলেন, *১৩শ পর্যায়ে অজ্ন মিশ্র 

পিঙাড়ীর কন্ঠার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন, সেহ হইতে 

রাচ়ীয় কুলানগণের অনেকে সপ্তশতা দলে মাশরাছেন। তৎপরে দেবী- 

বরের মেল-বঙ্ধনকালে সনেক হান সন্ত এ-ভা ও, ম হহযাহিলেন, 

অর্থাৎ মুলুকভু।ড়, সুরাহ, ক'গ্রুপ কাঞ্জার প্রভাত সপ্তশতার ঘবের কন্তা 

গ্রহণ ক'রয়াছিলেন। দেবার সেই সঞক্ল প্োধকে গুণ বাঁলয়া গণ্য 

করেন তৎকালে কুলানগণ সপ্তশতী-সংশ্লিষ্ট হওয়াতে তাহা পোষ 

বালয়। গণ্য হহতে পাতে নাহ (১২) । কুলকারিকাধ লিখিত 

আছে ২ 

উপোর যধো [শবশঙ্কর সপ্তুশতা পায়। 

বুড়োনের বঞ্চুরামে ভাগ্য বলি ধায় ॥ 

প্রাসদ্ধ চতুঃসাগরা মেলও সপ্তশতী-ভ!বাপন্ন ; কুলচন্দ্রিকায় কথিত 

আছে £._ 
শী শত শীত ২ শী এপি ১ শি স্ শা শিপন তিশা শপ স্পা পী | শরির 

(১২) জাতীয় ইতিহাস- ত্রাহ্গণ ক1ণও--১ম সংস্করণ ৯৩ হইতে ৯৫ পৃষ্ঠা ষ্টুর্য। 



সাতশতী । ৩৯৭ 

শুদ্ধ হতে অতি শুদ্ধ সপ্তশতা ভাব" 

যাহা হইলে মল সব পাইল স্বভাব ॥ 

সপ্তশন্তী চাবাপন সাগণ হইতে 1" 

9খার মেলেব নিন্তাব শুনি কুলজাতে ॥ 

আবার সাগবংপ্রকাশে আছে যে. ভাদাড়ী বা ভাুডী, ভট্টশালী, 

করুগ্ত, আদিত্য এবং কামদেন এই পাঁচ গা" সাতশতী বারেন্দের সহিত 

মিশিয়াছে। চম্পটিরা কাদিতে উত্তর বারেন্দ্র দলের। খোন্ গ্রাম 

সাতশতা কোন্ মেলের রাঁট়ীয় বংশে কন্যা দয়াছে,। ভহা গাঞ্জি-মালায় 

দেখান হইয়াছে । বারেন্্র কুল ঢাষোরা প্রাচীন বঙ্গের ব্রাঙ্গণসংস্পর্শ 

সহজে স্বীকার কঠিতে চান না, কিন্ত কোশিক-পরাশরাদি তাহাদের দলে 

অনেক মিশিয়াছে, পুব্বেই প্খান গিয়াছে । স্লো পঞ্চানন তাহার ব্যঙ্গ- 

কাণ্যে দেখাইয়াছেশ. সাতশতী শৃড্রধাজী 'চক্ত্তি মশায় মুকুজ্যেকে 

ভগ্মীপতি পাইয়া উল্লসিত হইয়াছেন। চাঁক্লাযাজণ বলিয়া তাহাদের 

দ্বার! শুত্রে অনেক গোত্র পাইয়াঠিল। তাহাদের কৌগ্ডিন্ত, সাগাঞ্চি, 

ন্গুগাএ, পরাশর, হারীত, আলম্যান, 'আত্রি, মীদগলায আদি গোত্র ছিল; 

কন্তাদানে তাহার। গোষ্ঠিপতি হইয়া বসিতেন । “কাগ্ঠকুব্জের শ্রা গেল, 

সাতশতী মান্ত হ'ল, তার কন্যার করয়ে রন্ধন”--যাহারা মিশে নাই, 

তাহাদের কথায় নুলো বলেন, “এখনও পুথক্ যারা, ত্রাঙ্গণ্যেতে খাটো 

তার।,চকত্ি গোসাঞ্জি রাই বলে। পাল্সী কর্কর ছাতাঁয়, কুড্যানে 

হেলনী ধায়, বাতাড়ী পিতাড়ীর উজ্্বলে ।” নবাগত কানুজে দল বাঙ্গলার 

পুরাণ ব্রাহ্মণের অনাচার দেখিয়া প্রথমে তাহাদের সহিত মেলামেশা 

করিবেন না, ইহ! শ্বাভাঁবিক ; পরে ঘনিষ্ঠতা বাড়িলে বৈবাহিক সম্বন্ধ 

হইয়াছিল। অযাজ্য-যাজী এবং শৃদ্রের শ্রাদ্ধে প্রতিগ্রাহী 

প্রাচীন বাঙ্গালী ব্রা্গণের দল এখন অগ্রদানী, ভাট, বর্ণের 



৩৯৮ মধ্যযুগে বাঙলা । 

ব্রা্ণ ইত্যার্দি। খাটি সগ্তশতী দেশে অনেক স্থানে এখনও 

আছেন। 

ক্ষিতিশুরের বহু পরে তাহার প্রপৌত্র ধরাশুরের সময়ে রাট়ী শেণীর 

মধ্যে সব্বগ্রথম কুলবিধি প্রবর্তিত হয় (১৩) । এই কুলবিধির সময়ে 

আদিবরাহ প্রভৃতির পৌন্র ও প্রপৌন্রগণ উপস্থিত ছিলেন পূর্বে 

সকল ব্রাঙ্গণ শোত্রিয় নামে খ্যাত হইতেন । এই সময়ে কেবল বাঢ়ীয় 

গণ কুলাচল্ ও সাচ্ছানিনিয 'এই ভুই জাগে বিভক্ত হইলেন । বন্দ, 

মুখোটি, চট্ট, কাঞ্জিলাল, গাঙ্গুলী, হড, গড়গড়ি, পৃতিতুণ্ড, ঘোথাল, 

কুন্দলাল, চতুর্থী, রায়ী, কেশরুকুণি, দীর্ঘাঙ্গী পারিহাল' কুলতা, মাহল্যা, 

গুড়, পিপ্লসী, ঘণ্ট!, দিও ও পীতমুণ্ডী এই ২২ গাঞ্সিও "কুলাচল? 

হইলেন। আর ৩৪ টি গাই (কঠোর নামোল্পেখে আর বিরক্ত করিতে ইচ্ছা 

নাই ) সন্ড্বোত্রিয় হইয়াছিলেন । কুলাচলেরা অবগ্য সচ্ছবোপ্রিয় অপেক্ষা 

অধিক সম্মান পাইলেন ; কিন্ত একালে কুলাচল এবং সচ্ড্বোত্রিষের মধ্যে 

পরস্পর আদান-প্রদান চলিত ; সচ্ড্রোত্রিয়ের ঘরে কণ্ঠ। দিলেও ফুলাচলের 

কুলক্ষয় হইত না । কিন্তু এ সময়েও রাঢ়ীর ও সাতশতার মধ্যে আদান- 

প্রদান প্রচলিত হয় নাই। যাক্, ব্লালের স্কন্ধে প্রথম কুলীনত্ব- 

স্থাপনের অপরাধ আর চাঁপান চলিবে না) এটি শুরেরই শূরত্ব। শুর- 

( ১৩) জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাও। গৌড় বরাঙ্মণকার আধুনিক কুলা চার্ষে)র 

পাতড়ার বরে আদিবরাহ প্রভৃতির কুলীন বলিয়া গৃহীত হওয়ার যে বিবরণ লিখিয়া- 

হেন. নগেন্দ্র বাবু হারামশ্রের কারিকা হইতে সংস্কৃত বচন তুলিয়৷ গু অনুবাদ দিয়] 

তাহার ভ্রম দেখাইয়াছেন। মজুমদার মহাশয় রাটীয়গণকে কুলীন করার কথায় 
তাহ্াাদে যধেোই সে সময়ে “অনাচার প্রবিষ্ট হওয়ায় রাজনিরমেকর আবশ্যক হইয়। 

উঠে"--বারেন্দ্রের মধ্যে দোষ ঘটে নাই, এই মন্তব্য লিখিরা ঘে আনন্দ অন্বতব 
করিয়াছেন. নৃতন প্রত্তত্বের জোরে শুরগণকে রাঁঢ়ে তাড়াইয়! গৌড়ে পাল প্রতিষ্ঠ! 
করিয়া, বারিধি ভায়! তাহা ভাসাইয়] দিয়াছেন। 



কুলবিধি। ৩৯৯ 

ংশের পরে সেন-রাজগণ দক্ষিণ-পশ্চিম, ক্রমে সমগ্র গৌড় বঙ্গ অধিকার 

করিলেন। “আদিশুরের বংশ ধ্বংস সেন-বংশ তাজা; বিশ্বকৃ সেনের 

ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাঙ্গা” ইত্যাদি ফুলজীর পাতড়ার বলে 

আমরা কর্ণাটাগত (?) পত্রহ্গ-ক্ষত্রিয় সোমবংশপ্রদীপ+দের উজ্জ্বল 

আলোক জাতির গণ্ডীর অন্ধকারে আনতে চাহি না (১৪)। তাহার! 

কুলের কলম কাটয়া আমাদের ত্রাঙ্গণবর্ের স্থখের আরামে কি 

কণ্টকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই এখানে আলোচ্য। 

মহারাজ বল্লালসেন নিজ ত্ুজবলে সম বঙ্গের অধিপতি হইলেন ; 

বিদ্ভাবত্ব। এবং ধন্মপরায়ণতায় পক্কৃতিপুঞ্জকে আকুঈ করিতে তাহার 

অধিক সময় লাগিল না। সমাজে শুদ্ধিষ্কাপনের অতিপ্রাষ্ে অন্তান্ত ব্যবস্থার 

সঙ্গে তিনি বর্গায় ব্রাহ্গণ-সমাজের উন্নতি করিবার প্রয়াস পাইলেন। 

পরবন্তী কালের, বিশেষতঃ এ যুগের কোন কোন লেখক বিচারশক্তির 

প্রভাবে বল্লাল সেনের ব্যবস্থাই, যেলবন্ধনের কুকল গুলির মূল কারণ এই 

জান্ত মত প্রচারিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রাজা! সনাতনধর্্ম এবং 

নিষ্টাবান্ ব্রাহ্মণের সমাদর-বৃদ্ধির 'অভিপ্রারেই নূতন করিয়া কৌলীন্ত- 

প্রথার সংস্কারনাধন করিয়াছিলেন । ধরাশুরের সময়ে “কুলাচল? ও 

সষ্ছ্রোত্রিয় এই হুই ভাগেরাঢ়ের সদ্ব্রাঙ্গণ রাঙ্-সম্মান পাইজয়াছিলেন, 

ইহ1 লিখিত আছে। বল্লাল সেন ২২ গাঞ্জি কুলাচলকে বাছিয়৷ গুণান্ুুসারে 

(১৪) কল্পলালের জ(তির কথা তুলিতে গেলে একদিকে বৈদিক বৈছা উমেশ দাদার 

“মুদগর? ও অন্যদিকে নবক্ষাত্রয় নগেন্দ্র ভায়ার “কো দণ্ড উিত হওয়ার আশঙ্কা ত 

আছেই।. ইহা ভিন্ন সম্প্রতি প্রদর্শিত সবাজতত্ব ও জাতিতত্বের বৈজ্ঞানিক বিঙ্েষণ- 

কারিবর্গের ভীতি-উৎপাদক 071100715001019 09115-170£000108007, প্রত তিগ 

অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দুর্বল লেখকের মন্তকে চাপিতে পারে ! 



৪০০ মধ্যযুগে বাঙলা । 

৮টিকে মুখ্য কুলীন এবং ১৪টি গাইকে গৌণ কুলীন আখ্য। দ্রিলেন (১৫)। 
শাগিল্য গোর বন্দযথটীয় “উদ্যারধীঃ, জাহনন ও মহেশ্বর, দেবল? বামন, 

মকরন্দ (সকলেই ১০ "পর্যায় ) এবং ঈশান (১১ পর্যযা্র ) এই ছয় জন, 

কাশ্তপ গোত্রে চট্ট বনুরূপু (৮ পধ্যায় ), শুচ ( ৭প ', অরবিনন (৭ প), 

হলাযুধ ও বাঙ্গাল (৭ বা ৯) এই পাঁচজন, বাৎস্ত খোব্রে গোবদ্ধিন পুতি 

(১১ প) শিরে। ঘোষাল (১, প) এবং কাঞ্জিলাল কানু ও কুতুহল 

(১১ প) এই চারিজন, তরদ্বাজ গোত্রে মুখবংশীয় উৎসাহ ৬ গরুড় 
(১২ পর্যায়) দুই জন এবং সাবর্ণ "গাঙে শিশু গাঙ্গোলী (১২ প) ও কুন্দ 

রোধাকর এই দুই জন সর্বসশ্রদ্ধ ১৯ «ন স্ব্বগুণসম্পনন হওয়ায় মুখ্য কুলীন 

হন। গৌণ কুলীন ১৪ জনের নাম লহতে গেলে “পুথি বেড়ে যায়” 

পাঠক যে কোন ব্রাঙ্গণ-কুলজী দোণতে পারেন । কিন্ত তাহারা শ্রোত্রীয় 

অপেক্ষা হীন, এ কথা পরবতী কাণের শ্রোশুয় ঘটকেরা সুষটি করিয়া 

থাঁকিবেন। একাঁলে যেমন "ঙ্গ কুণানের ঝন্থা গ্রহণ করিলে ফুলীন 

“তাঙ্গিয়া যাঁন+। সেকালে গৌণ কুপন: দহিত আদান-প্রদান মুখ্যের 

সেরূপ দোষ হইত না। মহাকুলীন খন্দ্য মথ্শ্বর অতিরূপ পিপ্ললী 

ও রুদ্র চোত্থণ্ী এই ছুই গৌণ কুলানের সহিত পাঞ্বর্ত করেন, এ কথা 

098) বাচম্পতি শিশ্রের কুলরায়ে বল্লাল সেনের সময় হইতে কুলীনের যে. 
বংশাবলী দেওয়! আছে, তাঁহ। প্রাধাণিক। নুখ্য কুলীনাদগকে “ রাজ্ঞা প্রপৃজিতঃ 

পৃ্টং প্রতিগ্রহ পরাত্ম,খা£”--বল] হইয়াছে! একালের ঘটকের নিজের বিদ্যাবুদ্ধি মতে 
কোৌলীন্ত স্থাপনের যে ন্দাধাঢে গলপ বলিয়াছেন, তাহা নিতান্তই বিদ্যাশৃন্ত ভট্টাচার্যের 

কল্পনার মত | বল্লাল সেনের যত পণ্ডিত রাজা গুণ বিচার ন। করিয়।, সকালে যে 

ব্রাহ্মণ সভায় গেল, তাহাকে অকুলীন, আর ২০ প্রহরে যাহার। গেল, তাহাদিগকে 

কুলীন বলিয়াছিলেন, (কেনন। তাহার! নিত্যকৃত্য সমাধা করিয়া গিয়াছিল ) এইরূপ 

অদ্ভুত ব্যাখ্যা! আমাদের দেশেই হইতে পারে। প্রাচীন কুলাচার্ষেযর] কেহই এত 

নির্বোধ ছিলেন ন! যে, কৌলীন্ত প্রথা স্থাপনের এই প্রানাশিক' ইতিহাস দিবেন ! 



কুলপ্রথা ! ৪১ 

আবানন্দের মহাবংশাবলীতে আছে । মেলস্ষ্টির পরে ভাঙাভাঙ্গির সৃতি 
হইম্াছে। বল্লালের নিকট সন্মান প্রাপ্ত কুলীনের! সক্গেই প্রাতগ্রহ- 

পরাজ্ুধ ছি.লন বলয় বাঞ্জা তাম্রশাসন দ্বারা তাহাদিগকে ভূমিদান 

কারুয়াছিলেন, এ কথ! নগেক্্র বাবু হবরিমিশ্রের কারিকা হইতে 

পাইয়াছেন । কুলার্ণণ নামে ঘটকের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ২২ গাঞ্ি 

কুলাচলের মধ্যে কঠকগুলি এবং গৌণ কুলীনের মধ্যে কয়েক অন লোভী 
বর্গ" ব্ল,ল-প্রদত্ত আুবর্ণ ণেনু খণ্ড খণ্ড কিয়! গ্রহণ করেন বলিয়া 

তাহারা সহাঙ্গে হেয় হইরাছলেন। (এই অব্কাশে সুখর্ণ-বণিকের 

অধঃপ হলের কারণ এ ধেনু-কর্তন, ইহাঁও পরবন্তী কালে আবঙ্কৃত 

হয়!) 

কুলীনের গুণের পরিচয়ে বাচস্পতি মিশ্রের কুলরমায় নির্দেশ 

অআখে 

অ।চারে! বিনয়ে! বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনম্। 

নিষ্ঠাবৃন্তপ্তপো দ্বানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥ 

আচারের ব্যাধ্যায় বাচস্পতি লাখয়াছেন :--'ফুলান্ু ক্ূমতো জুট 

স্বীয়ণা এহমোচিতহ ॥ ধর্ম্তিস্মত্যুদতঃ স. এবাচার ঈরিতঃ 1, 

বিনয়ের ব্যাধ্যায় 'গুরোৌ জযঠে কুলাচার্য্যে নম্রতা প্রিয় ভাষণং ইত্যাদি 

থার্দীয কুলাচাধ্য মহাশয়দের নিকটও বিনয়ী হওয়ার আবশ্ুক ! এইরূপে 

বিশ প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণনা আছে (১৬)। ইহা কতটা মিশ্র মহাশয়ের 

কপোলকল্লিত, তাহা! বলা যায় না? হরি মিশ্রের গ্রন্থে গুণের সংজ্ঞা 

(১৬) 'পুণ্যোধগুণদোবাদি সদসৎ্স্থ বিচারণমূ। ধর্পাশাস্ত্রেতু পাণ্ডিত্যং ন! 

বিদ্যা সমুদ্ব'হাতা' বলিয়া বিদ্যার সংজ্ঞ। নির্দেশ হইয়াছে ; এইরূণে নিষ্ঠা, তপ, ও 

দানের কথায় ধর্মজ্ঞান প্রধানস্থান পাইয়াছে। 'গরোপক্ৃত্যে হত্যাপং' দান-নংজামস 

প্রধান স্থান পাইয়াছে। 

৬ 



৪০২ মধাযুগে বাঙ্গল! | 

দ্রেওয়া নাই । বাবেন্দ্র কুলগ্রন্থে 'নিষ্ঠা শান্তি” আছে, আবৃত্তি বা পরি বর্ত 

তাঁহাদের সমাজে নবগুণের মধ্যে ধরা হয় নাই। বল্লাল সেনই রাটী- 
বারেন্্র শ্রেণীবিভাগ করেন? এই ভ্রান্ত মত বারেন্র কুলপঞ্জীতে লিপি- 

বদ্ধ আছে । প্রক্লতপক্ষে ন্লাট়ীর মধ্যে যেমন কুলপদ্ধতি স্বাপিত হয়, 

বারেন্দের মধ্যেও কতিপয় বিশিঈ বাক্তিকে লইয়। 'কুলীন” করা হইয়া, 

ছিপ। এক্ষেত্রে ৮ গাঞ্চি কলান হইয়াহিল বলিয়া মিলাইতে গিয়। 

সায়ণ ভতডকি পাদ্দপুরণে ধর! হইয়াছে । সাধু ও রুদ্ধ বাগছি। 

ক্রু স্ঞাছুড়ীঃ মৈঞ্রের মৈত, জঙ্্ীব্র সান্যাল, জয়যান মিশ্র, জীমকালী 
হাহই--এই সাত জনই প্রথন পারেন কুলীন হইয়াছিলেন। বারেশ্্রের 

গাই সময়ে সময়ে নূতন নুতন সটি হ 
অনাবগ্তকঃ। পাঠকের প্রয়োছন 

বাঁচে ১ সেই সকলের নামগ্রহণ 

লে “গৌড়ে ব্রাঙ্গণ দেখিবেন। 

রাট়ী বাধেন্দ্রের বংশলত। 'অপেক্ষা মেল বা প্রিবর্ত মর্ধযাদাই সামজিক 

হিসাবে অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া! সংক্ষেপে সেই বিষয়ের কোন 

কোন কথ! বল! যাইবে । ঘটকদ্িগের দাবি এই যে. রাজা বল্পাল সেন 

কুলীনের "শাচার-ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার উদ্দেগ্রে কুলাচার্ধ্য 
নিযুক্ত করেন এবং ব্যবস্থা করিয়া দেন যে, কুলীন আদান-প্রদান 
( পখিবর্ত ) দ্বার! স্বধন্ম রক্ষা করিবেন; কুলীন শ্রোন্্িয়ের কগ্ঠা গ্রহণ 
করিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কণ্ঠ দিলে কুলক্ষয়্ হইবে । দানধাঁন- 

পরাস্থিখ, রিপুর বশীভূত, লু, মুর্খ ছ্বিল্ের কুল থাকে না; বংশলোপে 
এবং রণ্ড ও পিগুদোষে কুল থাকে না । বলাৎকাঁর দূষিত এবং বিবাহ- 
বর্জিত হইলেও কুল যাইবে (হবিমিশ্র )। কুলমঞ্জরী নামক অব্বাচীন 
কুলগ্র্থে কুল করার গল্প বর্ধিতাকার হইয়। পরিবর্ত এবং অংশ প্রভৃতির 
নির্দেশ হইয়াছে । বল্লালের সভায় কুলবন্ধন্জনর সময়ে উপরি-লিখিত 
২২ গ্রাঞ্জে ব্রাহ্মণ তাহার মতে মত দেওয়ায় কুলীনত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু 

চি 

সপ 

০ 



সমীকরণ । ৪০৩ 

বিকর্তন প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাঙ্গণ সে ব্যবস্থায় মত না দিয়া চলিয়া 

যান। ঞিশদ্ুর মত ইহাদের গতির কথা পুথিতে লিখে না। 

অতঃপর কুলীনের মধ্যে পদমর্যাদা লয়” গোল উঠিলে মহারাজ 

লগ্মণ পেনের সময়ে একবার ও শেবে দনোৌজা মাধবর সময় কয়েকবার 

সমকরণ হইয়াছিল, অর্থাৎ কোন্ ০কোন্ ব্যাক হসান ঝুশান। তাহা 

হির করি দেওয়া হইয়াছল | লিয়ামতরূপে আরও অথাজ আদান- 

প্রদান যহাদের মধ্যে হর নাই, তাহারা শেষে বংসজ? পালয়া খ্যাত 

হন) কিস তখনও দোব পারছ থাক করা হয়ন!ই | সুসগমান সধিকারের 

প্রথন দিকের বিপ্লবে আনেক রাঢায় বাণ ০দশত্যাশ কারয়। বিক্রমপুর 

অঞ্চলে শিবা বাস করেন 2 অনেকে স্ঘর লাগাইয়া অকুলীনের সহ্তি 

মর্থগ্ষন্থাপনে বাধ্য হন 5 আবার পুববঙগে মুসলমানের ডত্শা৬ হইলে 

অনেকে মধ্যবঙ্গে ভাগরখাসমীপে আপিয়া বাস আস্ত করেনঃ হহা 

কুর্তিবাসের আকম্মকাটিনা হইতে জানা যায়। কান, এহ কারণে 

প্রধান কুশাচার্ষোর। সময়ে সময়ে সম্মিলিত হহয়। নূতন নুতন সমীকরণ 
করিয়। সমাজ-রক্ষার কালো চিত ব্যবস্থা করিয়া এসতেন। বাসস্থানের 

নাম অনুসারে গাইএর উপর আবার অগ্ত গাঞ যোগ হইয়াছিল; 

যেমনএমামাদের বংশে হর্বলীর পুত্র অনশ্ত গঞ্ধঘর গ্রামে বাস করায় 

আঙ্গঞ্কা গয়ঘর অমুকের সন্তান বলি; এইরপে কাটিয়া বন্দ্যঘুটী, 

ফালয়া বা কাচনার মুখুটি. পাটুলির চট্ট, ইত্যার্দি। বিপ্লবের সময়ে 

বারেন্দ্র কলে কি পোক। লাগিয়াঁছিল, তাহা ভাল করিয়া জানাযায় নাঃ 

তাহাদের কুলপঞ্জার শত গাই স্থির গল্পের কোন মূল্য নাই; সে সব 
গাই বাস অনুসারে পরে হইয়াছিল, নির্বোধেও বুঝিতে পারে । মুসলমান 

অধিকারের প্রথম যুগে বরেনতর ভূমির উপরেই চাপ বেশী পড়িষাছিল ; 

অনেক জার়গীর এ প্রদেশেই স্থাপিত ছিল, হিন্দু জমিদারের! এখানে 



৪০৪ মধ্যযুগে বাঙলা । 

মুসলমান প্রভাবের সংস্পর্শে আপিয়৷ আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর 

হইলেও সামান্জিক অবনতি এখানে সম্ভবপর । কিন্তু এ বিষয়ের বিশ্বাস- 

যোগ্য কোন লিখিত প্রর্মাণ নাই। মল বন্ধনের সময়ে ও পরেরাঢ়ায় 

কুলাচার্ষ। প্রবানন্দ, বাচম্পতি প্রভৃতি বাড়ায় কুলানর অনেক কথা 

লিপিবঙ্জ করিয়। রাখিয়্েন | প্রাচান (মণ গ্রন্থের প্রবাদ সমুহ প্রবাদ 

হইলেও পুরা*ন কাহনা। স্থতরাং রাড়ী সমাজের অবস্থা বাবস্থ। 

কতক?! জানা যাইঠে পাবে) তাহাতে দোষ গুণের সমাবেশ দোথয়। 

সেকাপের অনেক কথা কল্পনা ও সমালো'চন. চলে। নিক্কে যথা জ্ঞ!ন 

তাহা কর; গেল। 

পাল রাঞ্গণের সময়ে বঙ্গায়-সমাজ বৌদ্ধ ভাবাপন্ত্র হইয়? পড়ে বলিয়া 

অনেকে কল্পনা করেন যে,কনে।জাশভ ব্রাহ্মণের মাগার খাবহার -সহকাল 

হইতেই মাধ্য ব্রাঙ্গণের আদশ অপেক্ষা অবনত হহতে আরম্ত হয়। 

কিন্তু পাপ রাগগগণের দ্বারাও যে এহ ব্রণ .প্রণীর অ.নকে সমাদৃত ও 
দান প্রাপ্ত হইর[ছিলেন, তাহার প্রামাণক ববরণ এক[লে আবস্কৃত 

হহয়াছে। বৌদ্ধ রাজ। ও বৌদ্ধ সমাজ সম্বন্ধে অনেকেরহ ভ্রান্ত ধারণ! 

আছে । বৌদ্ধ ভাবের চরম ।বকাশের কালেও তারতেঞ্জাতর প্রভাব 

ও প্রাতষ্ঠা পৃবখখাছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থাদতে ব্রাঙ্গণের প্রাতি ৩৬ট। কসন্মান 

দেখান হয় নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে না বে, সমাজে ব্রাঙ্গ। ঞঞজাব 

একবারে অন্তমিত হুইয়াছিল। বৌদ্ধ প্রাথনে বৈপিক ক্রিয়া কাণ্ডের প্রাধান্ত 

ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া! আলদিলেও সমাঙ্জে ব্রাহ্মণ শাসন একেবারেই ভাপিয়। 

ধায় নাই। জাতক প্রভৃতি বৌগ্$ গল্পে এবং পরবর্তী বৌদ্ধ গ্রন্থে 
সাম্প্রদায়িক ভাবে ব্রাঙ্গণের প্রাধান্ত স্বীরুত না হইলেও উহ্থাপ্দের মধ্যেই 

প্রমাণ আছে বে, ব্রাহ্গণেরাই তখনও রাজকীয় অনেক প্রধান কার্ষে) 
নিয়োজিত থাকিতেন ? মন্ত্রী+ লেনাপতিও ত্রাঙ্গণ থাকিক্চ। ব্রাক্গণকে 



ব্রাহ্মণ সমাজ । ৪০৫ 

চিকিৎসকের এবং ভাগারের কার্যে নিয়োজিত থাকিতেও দেখা যায়। 

বঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের সময়ে ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ব প্রন ভাবাপন্ন জন- 

সাধারণের পৌরহিত্য কাধ্য করিতেন। বৈদিক ক্রিয়৷ কাণ্ডে বঙীর় 
ব্রাহ্মণ নিতান্ত অজ্ঞ হইয়৷ পড়িয়াহিলেন বলিয়াই, সনাতন হন্দুধর্মের 

উন্নতিকল্লে রাজা আদিশূর কনোঙ্জ হহতে ব্রাঙ্গণ আগাইয়াছিলেন। 

পরবন্তীকালে পাল অধিকারে নখাগত ব্রাঙ্গণদিগের বংশধরেরা অনেকেই 

পধভ্রষ&ু হইয়াছিলেন বলিয়। বাজ। গ্ামল বরন্মাকে বৈদিক ব্রাহ্মণ আন্মন 

করিতে হয় । কাল বশে ধর্ম ও সমাজের উন্নতিকামী এই সমস্ত নু“তি- 

বর্গের উতদ্দণ্ত সিদ্ধ হয়নাই । নবগুণান্বিত ব্রাঙ্গণ বাছিয়া বল্লাল সেন 

তাহাদিগকে কুলংন করলেন? কিন্তু বংশমর্যযদা লইয়; পুনরায় প্রতি- 

দবন্বিতা চলিতে লাগিল। লঙ্গুণ সেন পরিবর্ত-ময্যাদ। দৃঢ় হর করিয়া 

কুলের বিশুদ্ধি রক্ষার বাবগ্তা করিয়া দ্িলেন। পরিবর্ত অর্থেষে ঘরে 

কন্যা দান কর। হইবে, আবার সেই ঘর অর্থাৎ সমান ঘর হইতে কন্ত। 

গ্রথণ করিতে হইবে। কিরূপ বংশে আদান প্রদান চলিয়াছে তাঠ লক্ষ 

করিয়া সমীকরণ দ্বারা মহারাজ লক্ষ্মণ সেন কুল-বধি দৃঁ়তর করেন 

রাজ! দনুঙ্জ মাধবের সময়েও পুনধ্ায় কয়েকব।র এরূপ সমীকরণ হইয়া” 

ছিল। এইরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর কুলীন গৌণ কুলান বলিয়া গণ্য হইলেন। 

শ্রোজিয়গণকে অ।চার ব্যবহার অনুসারে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও আর এই 

চারিভাগে বিভক্ত করা হইল । কুলীান দল ধাহাদের ক গ্রহণ করিতে 

পারিবেন, তাহারাই প্রথম তিন শ্রেণীতে গৃহাত হইলেন $ যাচ্ঠারা আচার- 

জষ্ট তাহাদিগের সংজ্ঞ। 'অরি, (কুল নাশক ) হইল । যে কুঁলীন সন্তানের 

পুরুষানু ক্রমে যথারীতি আদান প্রদান ছিলন! তাহাদিগকে “বংশজ” 

নাম দেওয়া হইল। এই পময় হইতে কুলাচার্যয বা ঘটক শ্রেণীর সৃষ্টি 

হয়। অংশ বংশ দোষাদি নির্ণয় করাই কুলাচার্য্যের কাধ্য হইল। 



৪০৬ মধাযুগে বাজলা । 

কন্তাপক্ষে সম্বন্ধ নির্য়কে অংশ বলিত, বরপক্ষে সন্বদ্ধ নির্ণয় বংশ; 

উভয় পক্ষের দোষ নির্ণয় লইয়াঁই পরবর্তী কালে গোল বাধিয়াছে। 
নিষ্ঠাবান্ ও সৎকর্মশাল ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠাই সেন রাজগণের কাম্য ছিল। 

সমীকরণ এবং ফুলাচার্যয ছারা দোষাদি নিরূপণ সেকালে শুদ্ধি রক্ষার 

নিমিত্ত আবশ্যক বোধ হইয়াছিল । পরবতী কালে হিন্দু রাজার 'অভাবেও 

ঘটক দ্বারা অনেকবার সভায় সম্মিলিত ফুলীন দলের সমীকরণ হ্টয়াছিল। 

কিন্তু ক্রমে সদাচার ও আত্মোন্নতি সাধনের পরিবর্ডে বংশগত গৌরবই 

প্রধান লক্ষা হইয়া! উঠিহেছিল । 

আবৃত্তি বা পরিবর্ত নিয়ম সকল ক্ষেত্রে চলা ঢক্ষর দেখিয়া রাটীয় 

কুলাচার্ম্যগণ পরিবর্তের নববিধান করিয়া লইয়াছিলেন। বাগ দান, 

কন্ঠা অভাবে কুশময়ী কন্তাদান, কন্তা আদান প্রদান এবং খটকের 

সমক্ষে কন্ঠাদানের প্রতিজ্ঞা! এই চতুর্বিধ রূপে পরিবর্ত হইবার নিয়ম 
প্রচলিত হইল । ঘটকের প্রথমে প্রায়ই কুলীন সন্তান ছিলেন; কালে 

গৌণ কুলান শ্রোরীয় ভাবাপন্ন হইলে শ্রোত্রিয় ঘটকও অনেক হইয়া 
পড়িল। একালে বংশাবলী রক্ষা এৰং শুদ্ধাশুদছ্ধি বিচার রীতিমত 

লিপিবদ্ধ হইয়। থাকিত। দত্ত থাস্ উপাধিধারী কোন হিন্দু মুসলমান-_ 

রাজ-মস্ত্রীর সভায়৪ একবার কুপীনের সমীকরণ হইয়াহিল। অতঃপর 

পঞ্ডি-বর দেবীবরের আবির্ভীব । পাঠান অধিকারের প্রথম যুগে ছিচ্দু 

সমাজের মধ্যে একটা আলোড়ন দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল। নান। 

স্থানে যবন রাজপুরুষদ্ল বল প্রয়োগে লোককে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত 

করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন । (১৭) ধঙ্মশিক্ষায় এবং নিষ্ঠা দেখাইয়া 

(১৭) জয়ানন্দের চৈতন্ত-ঙগলে নবন্বীপের ব্রাহ্মণ উৎসন্ন করার গ্রবাদের 

ভিত্তি বোধ হয় এইরূপ কোন স্থানের যুদলমান অত্যাচার ; কিন্ত "ব্রাহ্গণ ধরিয়া রাজ! 

জাতি প্রাণ লয়”__-ইহ! হোসেন শার সময়ে হওয়া সম্ভব নহে, পূর্বেই বল! গিয়াছে। 



যবন সংস্পশ। ৪০৭ 

আউলিয়! পীর ও ফকির দল অতি লল্প সংখ্যক কিন্ুকেই মুসলমান 
করিতে পারিয়াছেন। গা্ী পীর নর্থাৎ যুদ্ধ দ্বারা এবং ভয় প্রদর্শনে 

মুসলমান করিবার নিমিত্ত বে “সাধুর দল বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহা" 

দের সংখ্যা অল্প নছে। শ্রীহট্রের শ। জলাল্ এবং দক্ষিণ পুর্ব্ব বঙ্গের 
সোণাগাঞঙ্জা প্রভৃতি কয়েক জন পীর এই আশ্রেণীর। পমাদের শীর্ষ- 

স্বানাখ জাত ব্রাহ্মণ সহজে মুসলমান ত হনই নাই; পরস্ত লোকের 

মুসলমান হইখার পক্ষে ব্রাণই প্রধান অন্তরায় স্বরূপ ছিলেন, এই 

কারণেই স্থানে স্থানে ব্রাহ্ণ জাতির প্রতি বিশেষ অত্যাচান্জের কথা 

কাব্য ও প্রবাদে পাওয়া যার । -হাসেনশার পরবস্তা সময়ে কয়েক জন 

গৌড় বাদশা সমদ্শিতার গুণে হিন্দু প্র্ার শ্রদ্ধা ভাঞ্জন হইয়াছিলেন। 
কবি জয়ানন্দের কথিত “খড়গ খর্পর-ধারিণী দিগম্বরা কাশ” মাতার 

শ্বপ্লাদেশে হউক বা না হউক, এক্ধতন বাঁজপুকরুষের হিন্দু প্রজার প্রতি 

মমতা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেনাদ্ধ হইতে পরিদ্ষট দেখা মায়। এসমজে 

উচ্চতম রাজকার্ষেয হিন্দু কর্ণচারী অবাধে নিয়োজিত হইতেন। ব্রাহ্মণের 
আদর্শে বঙের সৎশুদ্রের ও একালে শবধর্ম্ে মতি গতি ফিরিতেছিল। 

পাঠান অধিকারের প্রথম যুগে বলীয় সমাজে তথা অনেক ত্রাঙ্গণ বংশে 

স্থানে স্থানে ববন সংস্পর্শ দোব ঘটিয়াছিল। সৎ কুলীনের বংশধরগণও 

বিগ্ভাদি অন্তান্ত গুণের প্রতি তত লক্ষ্য রাখেন নাই, যতটা "সাচার ও 

₹শ মধ্যাদার প্রতি ছিল। কেবড় কে ছোট ইহাই লয়! পরম্পর 

দ্বেধ ও বিবাদ বৃদ্ধিই চলিতেছিল। এমন সময়ে দ্েবীবর বিশারদের 

অভ্যুদয়। ইনি বন্দ্য বংশে সঙ্কেত হইতে যষ্ঠ পুরুষ এবং সর্বাননের 
শু এপাশ? শত পে শপে সাপ শশা শী শত শি মি ররর 

ক্ধিবাসের পূর্ব পুরুষেরা এইরণ উৎপাতে বিক্রমপুর ত্যাগ করেন; বরে ভূমেও 
এরূপ অত্যাচার প্রবল ছিল। এরূপ সাময়িক অত্যাচার অনাচার ষে হইত তাহ! 

অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 



৪৩৮ মধাযুগে বাঙলা । 

পুক্ত্র ; কুলীন হইলেও মর্ধযাদায় সেকালের বিচারে প্রধান মুখ্য কুলীনের 
যধ্যে ইহাদের স্থান একটু নীচে ছিল। 

কুলাচার্ধ্য বংশে তাহার জন্ম) শ্বয়ং নান! শাস্ত্র বেস্ত! বলিয়া বিশারদ, 

উপাধি-প্রাপ্ত। এইরূপে বিগ্া্দি নবগুণান্বিত অসাধারণ মানসিক শক্তি 

সম্পন্ন তাৎকালিক ঘটক সমাজের নেতা বন্দ্য দেবীবর ষোডশ শতাবীর 

কুলাচার্য)দিগের এক মহতী সভায় তাহার কল্পিত মেলবঞ্জের ব্যবস্থা 

করেন। এই সভায় সেকাণের মুখ্য কুলীন সন্তানের অনেকেও উপস্থিত 

ছিলেন (১৮)। সেনরাজ প্রতিষ্ঠিত কুলপ্রথা যথাযথ প্রতিপা'লত না 
ল পেশোপপপসপপী এ পপিপপশপিশ পদ তল ৭ শপ ও পাপা শশা সপ্ত শপ ০০৩ ্প্চতও শি তশিশিশশশতশ শী তে টিপি ০ শি শশ পপ ৮৩ শট ত শা ৮৩৩ সপ পপ শশা পাপী ৭ জপ পপি পপ সপ পপ এত শা শি 

(১৮) ১৪২ শকে যেল বন্ধন ছয় একথ। বিশ্বাস-যোগা নহে | প্রাচীন ঘটক হলে! 

পঞ্চানন রখুনন্দনের কিছু পরে মেল কর! হইয়াছে বলেন । কুলের মধো মেল গ্রচলনের 

ইতিহাস দিতে গিয়া অনেক ঘটক গাল গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন । এদেশে উতিহ। সের 

নাষে মজার গল্প বল! বহুদিন চলিতেছে । ঘটকের পুরথিতে জাছে যে 

দেবীবরের মাস্তুতে। ভাই মহ কুলীন যোগেশ্বর গণ্ডিত একদিন মাসীর বাড়ী গিষ্! 

সেখানে অন্ন গ্রহণ করেন নাই । দেবীবর ৰাড়ীতে ছিলেন না, মাসী নির ঘরে পাড়য়।- 

হেন, সেখানে খাওয়। যায় ন।, আবার ম্বপাক খাইতে ইচ্ছা করিলে যাসীর অপমান 

করা হয়। দেবীবর বাটী ফিরিয়া এই কথা শুনিয়া এবং মাতার ঘঃখ দেখিয়া প্রতিজ। 

করিলেন, হোপেশ্বর সাধিয়! আসিয়া! তাহার বাটীতে চাকিয়া থাইবে, নতুব! প্রাণ 

রাখিবেন না। অতঃপর দেবীবর ভগবতীর (কোন মতে কাষাধার) আয়াধন। 

করিয়া বাকদিদ্ধ হইলেন । সেই অবধি নাম হইল দেবীবর (পূর্বে অবঞ্ঠ অন্য নাষ 

ছিল! )। তৎপরে কুলীন ও ঘটকের মহাসভায় তিনি কুটতর্কজালে যোগেশ্বর মুখোর 

কুল বিচার কালে বলিলেন, «শশে যদ বিষাণং ত্ঞাদাকাশে কুম্ুযং ফদি। সুতো 

বদি চ বন্ধ]ায়াং তদ! যোগেশ্বরে কুলম্” । হযোগেশ্বর পঙ্ডিত তখন তার পায়ে পড়িয়! 

আাসীর রান্না খাতে দৌঁড়িলেন | দেবীবর লুগ্ত অকার বাহির করিয়া 'যোগে- 

স্বয়েইকুলং' বলিয়াছি বলিয়। বাকৃসিদ্ধি স্থির ররাথিলেন ; ( পতিন্টোইবিধায়তে__- 

গোছের )--ঘটকের কথাটি ফুর়ালো। আবার দেবীবরের গুরু শোষ্ডাকর চোর 
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হওয়ায় রাঁট়ীয় সমাজে নান৷ দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। সংশোধন উদ্দে্ট 
হইলেও যে ভাবে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা! হইল, তাহা পরবস্তা কালের 

ঘটক ও ব্রাহ্মণ সমাজের অদৃর-দশির্তায় কুফল গ্রসব করিয়াছিল বলিয়। 

দেবীবর এযাবৎ সয়তানের আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন। 

কুলের কথা বিচার বর্তমান গ্রন্থের বিষয় না হইলেও কুলবিধি মধাযুগের 

বঙ্গীয় সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল বলিয়! আমর! সংক্ষেপে মেলের' 

ইতিহাস লাপব্দ্ধ করিতেছি; দেেবীবরের সময়ে অনেকে নবগুণের 

দিকে লক্ষ্য না কবরয়া পরিবন্ত বিবাহে বংশের বিশ্ুদ্ধি সাদনই কুঁলীনের 

কার্য্য মনে করিতেন। বাস্তবিক আবৃন্তির জুজু কুঁলী”-সমাচ্ছকে জড়ীভূত 

করার পণবর্তী বাট়ীয় ঘটকেরা নিষ্ঠা শাঞ্তি'র স্থলে 'নিষ্ঠাবৃত্তি বসাইয়া- 

ছেন, একথ। আমরা গৌড়ে ব্রাঙ্গণ-কারের মতই স্বীকার করি, পুর্বে 

ইঙ্গত করা গিাছে। সেন রাজগণের শুদ্ধাচার বক্সার উপায় "আবৃত্তির 

এ দশা পরে ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, দেবীবর ও তাহার মতাবলম্বীর] 

দেখিলেন, ধন ও অস্তাজনংস্পর্শে অনেক ফুলান দোষাশ্রিত হইয়াছেন। 

অনেকে আচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে বাদ দেও 'শিবহীন 

যজ্ঞ? হয়| সমাজে গণ্য মান্ত ও পঞঙ্ডিত ব।ক্তিদের লয়াই গ্রাকাশ সভায় 

দেব'বরের মেল বন্ধান হইয়াছিল; তাহার প্রাপ্ধ সমসাময়িক খুবানন্দ 

মিশরের মহাবংশাবধলী আলোচন। করিলে মনে হয়, খাঁঢ়য় ফুলানের যে 

অহক্কারের নিমিত্ত দেবী ভাহাকে নক্ষল করেন , গুরুও শাপ দিলেন, সেজন্যই 
দেবীবরের বংশ নাই, এ কথা সংগৃহীত 'কুলরামে' দেখান হইয়ছে। ঘটকগপের 

বিশ্বাসও বিদ্ভার দৌড় লম্ব। (ছল; অন্ষ্টপ অনেকেই িখিতে পারিতেন, এবং 
লিখলেই শাস্ত্র হইয়া উঠিত। কালে এইরূপ শাস্ত্রের দৌরাক্ম্যেই 'কুল-কালিমাঃ 

লিখিবার প্রর়ে'জন পড়িয়াছিল। দেবীবন্ের মতে মত না দেওয়ায় অনেকে 'বংশজ' 

হন একথাও আছে। 



৪১৩ মধ্যযুগে বাজল।। 

ছত্রিশটি মেল দেবীবর কৃত বলিয়া কথিত আছে, তাহার অনেকগুলি 

পরবর্তী কালে পর্ষ্যায়-বদ্ধ হইস্বাছিল। দেবীবর কেবল দোষ দেখিয়া 

মেল করেন, অর্থাৎ এক ভাবের দোযযুক্ত লোককে এক পব্যার ভুক্ত 

বলেন, এ ডীক্তর অর্থও সকলে অগ্ঠরূপে বুঝিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে 

প্রধান পণ্ডিত এবং সদাচারী ধাথ্মক কুলান লহয়৷ দেবাবরের কুলবিধি 

প্রস্তুত হয়। প্রামাণিক কুলাচাঁধ্য দন্তুজারি মিশ্র লিখিরাছেন £- 

শোর্ষে) বার্ষে) দানে ধন্মে বিদ্যার পুর্ণত। 

পুনঃ কৃতিত্ব মেল করিলা পণ্ডিত ॥ ( মেল রহস্য ) 

দেবীবর কৃত “াষ নির্ণয়” বা ধেবীবরের “বচন? ও মেলবন্ধ ঝালয়! 

থাহ। অন্ঠ ঘটকের ঢালাহয়াছেন' তাহ। বে দ্েবাবরের নহে, ভাল করি 

পড়িলেই ভাহ! বুঝা যায় । কোথাও তাহার কোন তোন বটন মাত্র 

উদ্ধত করিয়া ঘটক প্রবরেরা মনঃকান্নুত কুলশান্ব রচনা কারয়াছেন । 

অবপ্ত দেবীবরের প্রদশিত পথেই পরবতী কালে সমশ্রেণীর লোক বাছিয়। 

মেল বাধ! হইয়াছে; কিন্ত বণ্ড পিগার্ি অথবা জাতিগ, ঝুলগ, 

শ্রোত্রিয়গ ইত্যাদ যে সবদোব দেবীবরের মত মনীযির নিব্বাচনের 

সাধ্য ছিল, তৈল-বট-লোভী পরবস্তী কুলাচাধ্য যহাঁশয়গণের হাতে 
পড়িয়া তাহ1 “ভাঙ্গে হীরাধার” মত হইয়াছে। মহারাভ বলাল সেনের 

মত দেঝবরের আনত মন্তকে অনেক লগুড়পাত হইয়া আাপিয়াছে । 

দেশ কাল পাত্র অনুসারে তিনি ক ভাবে সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া- 

ছেন তাহা কেহই লক্ষ্য কগেন নাই। রক্ষণশীল ধশীয় হিন্দু সমাজে 

কুলীন সন্তানের সমাদর বলবৎ ছল; তাহাদের সম্মান রাখিয়া! দোষ 

ংশোধনের উপায় না করিলে গত্যন্তর ছিল না। এই কারণেই দোষের 

সমতায় মেল-বন্ধন ৷ অদূরদর্শিতার দোষ দেওয়া যত সহজ, সামাঞ্জিক 

সমন্যার সমাধান তত সহজ নহে। সে যুগের বাঙ্গলায় ব্রাঙ্গণত্ব ও 
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পাণ্ডিতোর তত অভাব হয় নাই । পরবর্তী কুলাচার্য্েপ্রা বাহাছুরী দেখাই- 

বার ভিলাষে অনেক অকথ্য দোষের স্ষ্টি করিয়াছেন । হরি কবিন্দ্ের 

এবং 'অন্যান্ত কুলাঢাব্যের দোঁধ-সংগ্রহে বিখ্বাস* স্তাপন করিতে হইলে 

কুলে যশেষ্ট পোকা লাগিক়াছিল . নিদেোোষ কলান নিব্বাচন করিতে 

গেলে ঠগ বাছতে গা উজার” মত হইত । 

বঙ্গীয়সশাঙ্ছের হিতার্থে কিযৎ্কাল পুবেরই প্রান্ত শ্ানাগ রঘুনন্দনাদি 

শ্বৃতির ব্যবস্থায় সমাজ সংশোধনের একটা গদ্থ দখাইয়। গিয়াছিলেন। 

ব্রাহ্মণ সমাদর সংস্কার« প্রয়োজন ছিল আদর্শ স্থির না! থাকিলে 

আচার কফাহাঁকে অবলম্বন করিবে? পরবন্তী কালে মেলের দোহাই 

দিয় অনাচার প্রবেশ করায় যন্ত গোল হইয়াছে । নহিলে যে 

বুগে রদুনাখের হ্যায় মনীষি শ্রোত্রির কুল, শান্ত রদুনন্দন গৌণস্ুল 

এবং যোগেখর, দেবীবর যুখ্য কুল উজ্জ্বল কিয়া গিয়াছেন, ৩খন 

বাঙলার আদশের মভাব ঘটে নাহ । বাঞ্ষালীর বাশিছতার বাণ্তা এ 

দিক হইতেহ লইতে হইতে ; পশ্চিম পানে মুপ ফিবাইয়। নত জানু হইয়া 

নহে! কণিকক্কণের যুগেও বিবাহ-সশ্ডার ধেদপাঠক ব্রাহ্মণ ছিলেন, 

ইহা উল্লেধ কর! গিয়াছে । পরবন্তী কলে মেলের “গ্গারে জয়পত্র 

কপালে আটিয়া। গুণ হান কুলীন গৌণের বা অসিদ্ধ শ্োঝিয়ের কন্ত। 

পণের গোভে গ্রহণ শারস্ত করিলে নিপ্রেজ কুলাচাধ্যদল “বাহব। নন্দ- 

লাল" বলিয়। তাহার “স্বরুত ভঙ্গ” উপাধি দিয়াছে। ভঙ্গের বংশধরের। 

পালটা খুজিয়া কন্ত। দিয় কুল রক্ষা হইল, মনে করিয়া লইয়াছে; পচ। 

হইলেও 'উষ্যে ছাড়ে নাই । পূর্বববঙ্গে রক্ষণ-শীল সমাজে বাড়রি, 
মুখটি বলিয়া খাট করার প্রথা! হইলেও পশ্চিমবঙ্গের ভাঙ্গায় “উন্নত, 

ব্রাহ্মণ সমাজ কথায় “ভঙ্গ বল! হইলেও কার্ষ্ে উহা স্বীকার না করিয়া 

«মচ.কান” মতই দেখাইয়াছে। ব্রিকুলের থাক্, নবগ্রহ' জিদোষী ইত্যাদি 



৪১২ মধ্যযুগে বাজল। । 

নূতন নুতন নাম করণ করিয়! কুলীনত্বের অভিমাঁনকে পরিপুষ্ট কর 

হইয়াছে (১৯)। ক্রমে প্রকৃতি বা পালটী না! যোটায় *স্বজনা্দ কত 

অদ্ভুত ধরণের দোব ল্লটিবার ভয়ে কন্ঠা বড় হইলেও ঘরে রাখিতে 

হইয়াছে ; তখন “গুণহীনে দিবে ন, ইতাাদি মন্ুর দোহাই দিয়া অনেক 

দরিদ্র কুলীন বয়স্থা কন্তাকে অনুঢ়। রাখায় দোষ দেখেন নাই। কখনও 

বা ষে কোন “উচ্চ কুলীন পাইলে একদল কন্ঠাকে ঘুরাইয়। দেওয়! 

হইয়াছে $ বয়স বাছেন নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে 'কুলীন কুল সর্বধথে' বিদ্রুপ 

ছলে উল্লিখিত বিবাহের বিশ বছর পরে প্রথম শ্বস্তর বাটা যাত্রীর নিজ 

“তথা-ক থিত” পুত্রের সহিত সাক্ষাতের অভিনয় কি অসম্ভব? অথচ 

শত দোষ সত্বেও বংশস পিতা কফুলীন বরে কন্যা দিয়া কৃতার্থ হইয়াছে । 

ছুই শত বৎসরের যোহনিদ্রার পরে পশ্চিমবঙ্গে কিঞি চেতন। সার 

হইয়াছে; কিন্তু পুর্ববঙ্গের অনেকস্থল এখনও “থে তিমিরে, সেই 

তিমিরেই” আচ্ছন্ন আছে। 

বারেন্জ সমাজে উদয়নাচার্যা ভাহুড়ী পরিবর্ত মর্যযাদ। স্থাপন্রে কর্তা 

বলিয়া কথিত। অন্বৈতাচার্য্ের বৃদ্ধ প্রপিতানহ নরসিংহ নাড়্লী 

(রাজ! গণেশের মন্ত্র) মধু মৈরয়কে যেভাবে কন্ঠাদান করেন ও যে- 

রূপে কাপের উৎপত্তি হয় তাহা পুরে বল! শিযাছে। মধু মো্রের 

(১৯) বড়বড় কুলীনের ঘটকের ব্যবস্থা! অগ্রাহ্া করিলেও ভঙ্গভাবের মহ 

রধির দল কূলাচাধে্র শাসনের মধে।ই ছিলেন ; ঘটকদগ পরামর্শ করিলে লোককে 

সমাজে উঠাতে পড়াইতে পারিতেন। কুলাচার্ধয মধ্যস্থ না হইলে সেকালে 

বিবাহ সংঘটনই কঠিন ছিল। মেলী কুলীন নানা স্থানী হওয়ায় বিখাহে বিভ্রাটও 

ঘটিয়াছিল। দৃরস্থ লোকের কে কোন মেল, কাহার কান ভাব ইত্যাণি ব্যাথা 

করিয়াই ঘটকের অন্ন সংস্থানহহত। দোষ ঢাকিতেও ঘটকের সাহায্য শ্রয়োজন 

ছিল। 



বারেজ্স সমাজ । ১১৩ 

পিতামহ নরসিংহ মৈত্রেয় উদ্য়নের সমসাময়িক ; এইরূপে গণনা করিয়া 

১২৫ শুকর সমকালে উদয়নাচাধ্য বর্তমান ছিলেন, অনুমিত হইয়াছে । 

দজ্ঞ-ারনের ব্যবস্থা এবং রাঢ়ায় সমীকরণের অনুকরণে বারেন্দ্র সমাজেও 

কুলা নর করণ কারণ ্গির হইয়াছপল, মনেহ্য। বারেন্র সমাজে 

ণযবনাধা »+ প্রথম ও অধিক হইছিল, বলাই বাহুল্য; গৌড় এবং 

পশ্চিম ঘধিটত হইলে আনেক তা়ীয় পুব্ববঙ্ে পলায়ন করেন, 

বরেন্দে এপ প্রস্থান আক ঘটে নাই । আবার মুসলযান রাজের প্রসাদে 

বরেশ্রের বন্ধন সমা-জ বদ্ধিকুঃ ভূপ্বামার৪ অভু/দয় ভইয়াছিল। এনক্- 

টাকিয়। “দু”, প্রণদ্ধ সান্াাল বংশ এবং তাখ্রপুরের প্রাচীন ব্রাঙ্গ- 
বংশ এইপরপেহ চনত হন । তাহার্দের উত্পাহে বরেন্দ্র সমাজ খিন্ত। 

ও সনাটা:45 প্রন এ ঠইস্! বরেন্দ্র নাম সার্থক হইয়াহিল। তাহেরপুর 

রাজ কংণখারায়ণ বাত্ন্রে সমাঙ্গে ফুলীন, কাপ ও প্রোত্রিয়ের মধ্যে করণ 

কারণ (হব কারার থে বাবস্থা করিয়া ছলেন তাহাতে তাহার ওঁদার্য্য 

ও সংস্করণ পয়ন লঃক্ষত হয়।  শোঁড়ে ব্রাঙ্গণ গ্রন্থে লিখত আছে ;-- 

“উদয়না5।শ্য ও মধু মৈত্র ত্ান্ত পুভ্রগণের সন্তান এবং যাঝনিক 

দোষা 2 আগথাত যুক্ত কুলানগণ ধহাদের কুলভঙ্গ হয়, তাহাদিগকে 

লইয়া কাপ সমাঞ্গ নাম গঠিত হ্ইয়াহিল। তাতৎকা!লক কুঙগানের! 

কা'দ.কে মভান্ত ভয় কাপুতেন; বারেন্দ্র কুলে কাপের কোনরূপ 

সন্মান এথ। স্থিতিষ্ঠান ছিল না। কাপের সহিত সম্বন্ধ, ভোজন 

গ্রভ্ত।* কুলপাত হইঠ। এইরূপে কফুলীনের সংখ্য। হ্রাস হইতে আরম 

হইলে তাছেওপুরের রাজ। কংসনারায়ণ কুলীন, কুলজ্ঞ, শ্রোঝ্িয় এবং 

কাপ সকলকে আহ্বান করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে নিমলিখিত নিয়মাবলী 

অবধারণ করেন ;-_ | 
১। কুলানের সহিত কাপের কুশবারি যুক্ত করণ হুইয়৷ কুলীন 



৪১৪ মধ্যযুগে বাঙ্গল। । 

কাপের কন্ঠা গ্রহণ করিলে কি কাপে কন্তা দান করিলে কুলীনের 

কুলপাত হইবে, অন্ত প্রকারে কুলপাত হইবে না। (*) 

২। যখন শ্োর্ভজিয়গণ নাচ পটী হইতে শ্রেন্ধ পটাতে যাইবেন 

অর্থাৎ কনা দ।ন কারধেন, তথন কাপে কন্তাদান করিতে হইবে। 

উর্দে্ঠ এই যে, অধম প্টীর পৌর কাপের বন্ধে দিয়। আোিয় (নি্মুল 

হইয়া অন্য পটাঙডে যাইবেন। (প্রধান শ্জিয়গণ ইহ নিয়ম পালন 

করেন নহি; এখন কাপে কন্ঠ সম্প্রদানের পরিবত্ডে কাপের লঙাটে 

ফৌট। দিম কাপ ব্যবধা,দর নিয়ন দেখ যায় ভেজখী ঝুলীন 

শ্রোন্রিয়গণ তাহ মানেন ৮111) 

৩। উদরূনাচার্য। ভ-ছুড়ী হত পরিধনড নিয়মে ক অথবা ভগিনীর 

অভাব হইলে পারবছ হহতে প1কিভ নাঃ সেই কাঠিগ্ঠ নিবারণ জন্ 

কুশখয় পাত্র কন্তার ব্যবস্থা হয়। 

৪1 ত্রীত্রিয় বরে কম্টাদান করিলে কাপ শ্রোঙিয হইবেন। যার্দিচ 

যাবনক আঘাঠাধি দ্বারা ভঙ্গ কুণানের। কাপদলে প্রবেশ করিয়া 

কুপ,নগণের নিতান্ত ঘুণার পাত্র হইকাছিলেন, কিন্ত কাপগণের দৌবাস্ত্যে 

কুলীন সমাজ ব্যতিাস্ত হহরা পড়াতেই সমাজ ব্ক্ষার্থ পরাজা কংসনাবায়ণ 

কুলীন এবং শোঠিয়ের মধ্যে কাপের স্থান দিয়া, সাধারণের [বশ্বাস এবং 

কাপগণের পরিক্রাণের নিমিত্ত স্বয়ং আপনার এক কন্য! জিধাই ধাপাড় 

সিংহে, দ্বিতীয় কণ্ত। সদানন্দ সান্যালে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। 

রাজ) কংসনারায়ণ কাপের সম্বন্ধে নিয়ম স্থাপন কাবয়া শ্রোতিয়- 

গণকে পিদ্ধ, সাধ্য এবং কষ্ট এই ভিন ভাগে বিভক্ত করেন। যাহার। 

(*) কুশবারি যুক্ত করণ বিনা, শ্রোত্রিয়ের নিয়মান্ছুসারে যদি বরের ললাটে 

ফোট!| দিয়া কোন কাপ কুলীনে কল্যাদান করেন, তাহা! হইলে কুলভঙ্গ হইবে ন। 
কাপ প্রোত্রিয় হইবেন, এইরূপ ঘটনাও হুইয়াছে। 



বারেন্দ্র ও বৈদিক । ৪১৫ 

শুদ্ধ বংশজ এবং ক্রমাগত কুল কাধ্য করিতেন, তাহার! সিদ্ধ এবং ধাহার 

কুলাঞ্চন দ্বার! সমাজে পরিচিত, তীহার। সাধ্য এবং আন্টেরা কষ্ট শ্রোত্রিয় 
বলিয়! খাত হুন। রাজা কংলনাবারণ কাপ এবং €শ্বািযগণের মর্যাদা 

বৃদ্ধি করিয়া ঠাথাদগকে কুলীনের সহিত একত্রে শোজন দিয়াছিলেন, 
সেই হইতে কাপের অপর নাম “স্কগিদ কুলন” বল! হয় 

কাপ এদং শোত্রিয়ের কুপ উঠ্াপড়া হম) অর্দাৎ কাপেরা উত্তম 

কাপের মাহভ করণ কত্রিয়! নগর: দিতে পাপিলে জীহাদের কুল গৌরব 

হয়) কুলের কনা গহণ এবং করন কবিষ। কুগীনে কন্তা দান কর। 

কপেও পক্ষ সমাধক গোরবের বিব্য় 1 কুলীছে কন্সাদান এবং কুল 

ক্রিয়া বাহাদের আঙে এ মহ সহ-শ্োতয়ের কঞগাগহণ শ্রোখিয়ের 

কুল গোরব বদি হেতু ॥ দান শ্োরিজ্ কুক আদুত। তিশিহ মান্ত 

শ্োত্রিয় ! কুলান এবং কাপ হায় ভঙ্গ হহলে আর কখনই পুৰ্বাবস্থা 

পাহঙে পারেন না। কাপের সহিত করণ দ্বা? কুলান কাপ হন; 

শোত্রিয়ে কন্ঠ! দিলে কুলীন শ্রো্রয় হন।” 

বাটা, বারের, সপ্তশতী ব্রা্গণ তিন্ন বৈদিক আধ্যাধাণী অনেক সৎ 

ব্রাঙ্মণও বাঙ্গলা় বাস করিতেছেন। পাশ্চাঠা বৈদিক সথন্ধে গন্ন 

আছে খে; ইহারা পূর্ববঙ্গের খামলবন্মী নাধক নৃপতির অনুরোধে 

একাদশ শতাব্দীতে প্রথমে বঙ্গে আসেন। সে রাজার প্র।সাদ-শীর্ষে 

গৃধপতনের শ্ান্তিকার্যের নিমিত্ত বারাণসা অঞ্চলের বেদজ্ঞ ব্রাঙ্ষণ 

যশোধরকে আনল] হইয়াছিল। কানোগের ব্রাহ্মণের শুদ্ধ মগ্ল-কাষ্ঠকে 

পল্পবিত করিয়াছিলেন 7; এ গল্পের বশোধর মন্ত্র বলে শকুনিকে আকর্ষণ 

ক্রয়! তাহার মাংস ষজ্জে আহুতি দয়। পুনরায় তাহাকে জীবিত করেন 

এবং বর্তমান ফরিদপুরের সামস্তসার গ্রাম প্রাপ্ত হন। তিনি একাকী 
বঙ্গে বসতি করিতে অসম্মত হওয়ায় অন্ত চারি গোত্রের চারজন 



৪১৬ মধ্যযুগে বাঙ্গালা । 

ব্রাঙ্ছণকেও সপরিবারে আনিয়। গ্রাম দান করা হয়। এইরূপে পাশ্চাত্য 

বৈদিকের বেলায়ও পাঁচে মিল করা আছে । পরে ছুই গোজ্জের সামবেদী 

এবং চারি গোঠের যজুর্জেদী বৈদিক ব্রাহ্মণ খঙ্গে আসিয়। ভুম দান 

পাইয়া বাদ করেন। প্রথমে ফরিদপুর জেলার কয়েক খানি গ্রামে, 

ও যশোতে ফোটালিপাড়ে তৈদিকের বসতি ছিল। বৈদিক ক্রিয়া 

কাণ্ডে ইারাই এ দেশের অনেক ব্রাঙ্গণের পুরোহিতের কাধা করিতেন, 

এবং এই শ্রেনীর মধ্যে বেদজ্ঞ পুত ব্রান্মণগণ অন্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের 

গুরু ও হইয়াহলেন । ইহাদশকে পশ্চাত্য বৈ'দক বল। হয়। দাক্ষণ 

অঞ্চল হইছে আদ্ধ, বা উতৎকল ব্রাহ্মণ বাহারা পরে মাইসেন তাহারা 

দ্াক্ষিণাতায টৈবিক নামে খ্যাত। এখন তট্রসল্লা (জাটপাড়া ) 

পাশ্চাতা € দিকের প্রধান স্থান ॥ ব্রাঙ্গণাচত সদ[চঢারে ইহারা এখনও 

বঙ্গীর সখাঞ্জে এক উচ্চ গ্ভান অধিকাও করিয়া আছেন। মর্যযাদ! 

অনুলারে ইহাদের মধোও এক তাবের কৌপিগ্ প্রবেশ করিয়াছে। 
দাক্িণাত। বৈকিকে1 কুলীন, বংশঞ্জ ও মৌলিক এই তিন শ্রেনীতে 

বিভক্ত । 

এইবার মধ্যধুশের বাঙ্গলায় জাতি প্রতিষ্ঠার কথা সাধারণ ভাবে 

পুনরার আলোচনা করিতে চাই । কানোজ বা কোলাঞ্চ হইতে যে 

পুব্বকালে ব্রাহ্মণ আগিয়) বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয় । যে 

হিন্টুরাজ৷ গোঁড়মণ্ডলে ব্রাহ্মণ (প্রতিষ্ঠা করিয়! এ দেশে হিন্দু ধর্মের উন্নতি 

কারবার চেষ্ট। পাইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত নাঁষ আদিশুর ন1 হউক, 

পাল বংশীয় নরপণ্ত গণের পূর্বে তিনি বর্তমান ছিলেন। অন্ন সংস্থানের 
জন্য সপরিবারে শস্তশালী বাঙ্গলায় আপিয়৷ এ ব্রাঙ্ষাণদল কেবল হিন্দু 
নরপতিগণের নিকটেই ভূমিদান পাইয়াছিলেন এমন নহে; বৌদ্ধ পাল 
'কঝাজগণ ও তাহাদের মধ্যে অনেককে দানাদি ঘার! পোষণ করিয়াছেন। 



সদাচার। ৪৯৭ 

ইহার প্রমাণ আছে। 'ক্ষত্র-চারিত্র চর্য, ধামান্ বল্লাল সেন বৈরিক 

সদাচার প্রবল বাধিবার উদ্দেশ্তে, এবং ব্রাহ্মণের আদর্শে বঙ্গীয় সমাজকে 

উত্তত করিবার অভিপ্রায়ে “৭ দেখিয়া কৌলিন্ প্রথার প্রবর্তন 
করেন, ইহ। এঁতিহাসিক সত্য। পরবতী সেন রাজগণ সময়ে সময়ে 

সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণের সম্মান বাড়াইয়া আদর্শ স্থির রাখিবার উপায় 

করিয়াছিলেন । বাঙলার বৌদ্ধ-জৈন ভাবাপনন গৌড় এবং সারস্বত 

অথবা সপ্তশতী ব্রান্গণেরাও «“মাচার বিনয়োবিদ্ঞা” সম্পন্ন ব্রাঙ্গণ গণের 

অনুকরণ করিয়া এবং সুবিধা পাইলে উহাদের দলে মিশিয়। ব্রাহ্মণ 

সমাজের পুগ্ি সাধন করিতেছিলেন। এমন সময়ে বেত] মুনলমান 

আসিয়। দেউল দেহার ভাঙ্গিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল; এই খোর 

অশান্তির যুগে আর্ধযাবর্তের অন্ত স্থানের মত এদেশেওঃ সমাজ বিশ্লব 

ঘটবে, ইহা স্বাভাবিক । ইতিমধ্যে বৈদিক ব্রাহ্ধণ এবং কায়স্থ, বৈপ্ত - 

প্রভৃতি সৎ জাতিরও বসতি বিস্তার হইয়াছল। প্রথম যুগের পাঠান 

শাসনে সামগফ়িক অত্যাচারে হিন্দু সমাজ ত্রস্ত ছিল; অনেক বংশে 

যবন সংস্পর্শ দোষ ঘটিয়াছিল । পরবন্তী কালে ধর্ম এবং সাচার স্থির 

রাখিবাঁর নিমিত্ত বাঙ্গালী স্মতিকাতরেরা নিবন্ধ রচনা করিম্মাছিলেল ? 

বিশেষতঃ স্মার্ত বঘুননান আর্য সদাচারের ব্যস্টিগত রক্ষণ পালনের 

নিমিত্ত দেশ কালোচিত সংস্কারের ব্যবস্থা! করিয়াছেন। কুলীন ব্রাঙ্গণ 

গণ সাচার অক্ষ রাখিধার নিমত্তই সাময়িক সমীকরণের ব্যবস্থা 

করেন; এই কাধ্যে কুলাচার্ধ্য দলের সৃষ্টি হয়। শেব দেবীবর 

ব্রাঙ্মণ সমাজের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যেই গুণ দোষ বিচার করিয়। 

জাতির বিশুদ্ধি রক্ষার নিমিত্ত “মেল বন্ধন করেন । পূর্বে এক মেল 

হইতে অন্ত মেলে যাওয়ার কোন বাধ! হিল না? শেষদিকে মূর্খ. কাণড- 

জ্ঞানহীন ঘটক এবং কুলীনের। মেল তঙ্গ কথ! জাতিপাতের স্তায় বিবেচন! 
২৭ | 



৪১৮ মধ্যযুগে বাঙ্গলা । 

করায় সমান থাকে কন্তাদান অবশ্ত কর্তব্য স্থির করিয়। লইয়। কুলীন 
সমাজের পরবর্তী অধঃপতন ঘটাইয়াছে। | 

গৌড়ে ব্রাঙ্গণ বঠক্িতাঁ মজুখবার মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন ৫ 
প্বারেন্দ্র শ্রেণীর বংশাবলী এবং ইতিহাস পাঁঠে দেখা যায় যে, কুলীনের। 

নির্ধন, অলস, উতৎ্সাঁহহীন এবং বিবাহ-ব্যবসায়া। অনেক কুলীন্ 

শ্রোন্তিয় কন্ঠ! গ্রহণ করিয়৷ বড় মানুষ হইয়াছেন, পঞ্ষান্তরে শ্রোত্রিয়েরা 

উৎ্লাহী, বিদ্বান্, বড় মান্ুব এবং জমিদার, । এ কথ ধাটীয়ু ব্রাহ্মণের 

পক্ষেও আংশিক ভাঁবে খাটে ; মেন বন্ধের পরে ছুই তিন পুরুষ হইতেই 
কুলীনের অধঃপতন আরন্ত। বিগ্ার্দি কুল-গুণের আর প্রয়োজন ছিল 

না; শ্রোত্রিয়ের আদরে পুষ্ট কুলীন-সন্তান ক্রমেই 'অকর্মা বিবাহ-ব্যবপায়ী 

হইয়৷ পড়িয়! পিতৃ পুরুষের মহৎ আদর্শ বিচ্যুত হইতেছিল। অথচ অধঃ- 
পতিত সমাঞ্জ এই শ্রেণীর অলন, বিবাহ-ব্যবসারী ধর্মের ষাড়গণকে 
বহুদিন অবধি চরিয়া খাইতে দিয়াছে । ইহার কারণ হিন্দুজাতি 

রক্ষণ-শীলতার অপব্যবহারেই স্চিরকাল অভ্যন্ত। ব্রাহ্মণ শান্ত্রমতে 

ব্রন্মণ্য পালন করিলে তবে নমস্ত। অতীতের মহামনন্বী, শম দম 

তিতিক্ষাদির অপুর্ব দৃষ্টান্ত ব্রাঙ্মণ-কুল আমাদের নিমিত্ত যে ধন সঞ্চয় 
করিয়া রাখিয়। গিয়াছেন, অধঃপতিত ব্রাক্ষণ আমরা তাহাই লইয়। 

আস্ফালন করি। নারায়ণাবতার ভট্ট নারায়ণ, অন্বর্থ নাম! দক্ষ বা 
শ্রীহ্য (নৈষধের কবি নাই হউন) বঙ্গে যে ষজ্ঞাগ্রি প্রজ্জালিত করিয়া 

গিয়্াছেন, সত্বরে তাহা নির্বাপিত হয় নাই। নবগুণের সমাবেশ 
দেখিয়াই মহাঁমনম্বী.বল্লাল কুলীন নির্বাচন ' করিয়। গিয়াছেন) কুলীন 

সম্তানগণের আদর্শেই সেকালের অপর ব্রাহ্মণ নিষ্ঠাবান হইয়াছেন, 
অধ্যয়ন অধ্যাপনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সংশুদ্রেরা সেই আদর্শে ই 
নি নিজ আচার পবিত্র করিয়! লইর়াছে; সংবম ও ত্যাগের জলব্ত 
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দৃষ্টান্ত অন্যের অন্ধকারের বর্তিক! স্বরূপ হইয়াছে। দেশীয় নিকৃষ্ট 
ব্রাহ্মণঃ সময়ে অব্রাঙ্গণ দলও ব্রাহ্মণ সমাজে আশ্রয় লইয়। উন্নত হইবার 
প্রান পাইয়াছে। মেলের কুলীন অধঃপতিউ হইয়াছিল বলিয়াই 
এ কালের তুলাদণ্ডে তাহাদিগকে মাপিবেন না; সারল্য, সত্যনিষ্ঠ। 

প্রভৃতি ব্রাঙ্গণেচিত গুণ বহু-বিবাহকারী দিগের মধ্যেও অভাব হয় 
নাই। বিদ্যাসাগরের উল্লিখিত আমাদের অঞ্চলের সিঙ্গীর গয়ঘর 

“যেটে কালাটাদ বন্দ্যোকে যিনি ভাল জানিতেন ত|হারই মুখে শুনিয়াছি, 

তাহার সাক শিবতুল্য লোক এ প্রদেশে দেখা যাইত না। ঘর না পাইয়া 

বিপদ্দাপন্ন কুলীন ষখন সেই দেশমান্ “স্বরুত তরঙ্গ কে পঞ্চাশোর্দ হইলেও 

পায়ে ধরিয়া বয়স্থা কন্তাদায় হইতে উদ্ধার করিবার নিনিত ভিক্ষা! 

মাগিন্রাছে, তখন এই কলির “কালাঠাদ” কন্তার সহিত আলাপে 

তাহাকে বুঝাইয়াছেন, যদি গোপীভাবে তাহাকে পাইয়া সন্তষ্টি হয়, 
তবেই তাহার পিতৃকুলের সন্মান রক্ষার্থ বিবাহ হইতে পারে । এমন 
কুলীন.কন্ত। আমরাও দেখিয়াছি যাহারা বিবাহের পর আর স্বামী 

দর্শন পায় নাই; নিত্য ইঞ্ট পুজার সঙ্গে স্বামী দেবতার উদ্দেশে ফুল 
দিয়া সগব্ধে সতীধন্ম রক্ষ! করিয়। গিয়াছে । অবশ্ত ইহার ব্যতিচারও 

অনেক ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে; ধর্মের আদর্শ ক্রমশঃ ত্রাহ্গণত্বের আদর্শের 
সঙ্গে সঙ্গে হীন হইতে হীনতর হইয়া আসিয়াছে | মুসলমানের বঙ্গ 
বিজয়ের তিন শত বর্ষ পরেও "ছাত্রস্তাধ্যয়নং তপং এই আগত বাকা 

স্বরণ করিয়া শ্রোত্রিয় কুমার রঘুনাথ শিরোমণি শান্তর চিন্তায় বৃক্ষতলে 

বসিয়৷ বাহজ্ঞান শুন্ত হইতেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে; 

আবার বর্তমান সময়ের দেড়শত বর্ষের পূর্বেও অধ্যাপক “বুনে” রামনাথ 

সেই নদীয়ার তেঁতুল তলায় বমিয়া বাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের কথিত “অন্ুপপন্তি? 
শবের ত কথাই নাই, “অভাব কথারও পার্থিব অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়! 



৪২০ মধ্যযুগে বাঙলা । 

ভাব পদার্থের বিষয়ে জটিল আলোচন৷ আরম্ভ করিয়া! দিয়াছিলেন, 
এই সত্য গল্প অনেকেই জানেন । দেবীবরের পরেও বন্য বংশে চারি 
চক্রবর্তী (রুত্র রাম, পাঠক, প্রভৃতি ) চট্টে অবনথ গঙ্গানন্দ, মুখটিতে 
কবি কৃত্তিবাস ভিন্ন আরও 'অনেক সাত্বিক মহা! পণ্ডিতের নাম এখনও 

ধাঙগলার ব্রা্ষণ সমাজ বিস্ৃত হয় নাই; অধীনের সাত পুরুষ উর্দোও 
এক “ভট্টাচার্য চক্রবত্তী” উপাধিধারী গয়ঘর কুলপ্রদীপের নাম কুঙা- 

চার্যেরা গৌরবের "সহিত উচ্চারণ করেন। কিন্তু 'তেহি নো৷ দিবসা 
গতাঃ” 7 _কুলীন শব্দই এখন ঘ্বণাহ। 

একালে কায়স্থ বৈগ্যা্দি ভদ্র জাতির সামাজিক অবস্থার নিরপেক্ষ 

আলোচন1 করিতে যাওয়াও নিরাপদ নহে । তবে ঘে ভদ্রজাতি 

যে পরিমাণে ব্রাঙ্গণের সাত্বিক আচার অনুকরণ করিয়া চলিয়ছে, 

তাহারা সেই পরিমণে সমাজে সম্মানিত হুইয়াছেঃ ইহ! যে 

কোন প্রাচীন বাঙ্গলা পুথি পড়িলেই বুঝা যাঁয়। বৈগ্থ জাতির 
কুলজীর কথা যতদুর প্রামাণিক হউক না হউক, পাঠান রাজত্বে 
তাঁহাদের আচার ব্যবহারের বিষয়ে কি ইঙ্গিত আছে, দেখুন। 

ফবিকঙ্কন কুলম্থানের সীমার মধ্যে ব্রাঙ্ণের পার্থখে তাহাদের 

আবাস নির্দেশ করিয়াছেন; বৈঘ্ভ মহাশয় (বঙগদেশে বেজ) “পরিয়। 

উজ্জ্বল ধুতি, বসনে মণ্ডিত কর শিরে প্রাতে গঞ্চগ্রাম প্রদক্ষিণ 

করিয়৷ 'বুকে খা মারিয়া” অর্থ চাহিয়া কষ্টে জীবন যাপন করিতেন ; 

কিন্ত সদাচার সম্পন্ন ছিলেন। এ যুগে মাধব নিদানে সামান্য 

মাত্র জ্ঞানই ভরত মল্লিকের স্থলাভিষিক্ত ভিবকের সম্বল হইয়! 

পড়িয়াছিল। ধনি, আমি কেবল নিদ্দানে' কবি ছাগু রায়ের এই উক্ত 

অন্ত ভাবে তিন শতাবী কাল বঙ্গ বৈস্তের প্রতি খাটিত। সেন ভূমি 
এবং শ্ীথড সমান্দের বৈস্ত ছ্িজাতির উপনয়ন সংস্কার পূর্ববাবধি পালন 



কায়স্থ-বৈস্য ৷ ৪২১ 

করিয়া! আসিতেন ; চৈতন্ত পরিকর শ্রীখণ্ড বাসী প্রসিদ্ধ নরহরি সরকার 

টকশোরে নবদ্বীপে গুরুগুহে অধ্যয়ন করিতেন ; গোবিন্দ দাস প্রভৃতি গু 
মহাপগ্ডিত ছিলেন। পুর্বদেশের সে বুগের বৈগ্ধের আচাব্র অন্তরূপ 
ছিল। সেদিকে সেন রাজবংশের জাতি কুটুস্বেরা বৈবাহিক সম্বন্ধে 

কেহ বা বৈদ্ধের, কেহুব! কারস্থের সহিত মিশিয়াছিলেন। বৈদ্য কায়ন্থে 
বিবাহাদি নোয়াখালী, ত্রিপুরায় এখনও চলে; পুর্বে বিক্রমপুর অঞ্চলেও 

এ ব্যবহার ছিল বলিলে যদ্দি কেহ খড়গহস্ত হন, তবে নাচার। বৈগ্য 

রাজ! রাজবল্লত শ্রীথণ্ড সমাজে দ্বিতীয়। পত্বী গ্রহণের সময়ে উপবীত গ্রহণ 

করেন, ইহা এ্তিহাসিক সত্য। রিজলী প্রবর্ডিত নব-বিধানে জাতি- 

তত্বের সমালোচনার পরে সে দ্দিন বৈস্ত কায়স্থে তেদ-ছন্ঘ উপস্থিত 

হইয়াছে) ইহ। অনেকেই জানেন । 
কারস্থ “সদাচারে উন্নত সৎশুদ্র” ্সার্ভ ভট্টাচার্যের এই বিচার বঙ্গীয় 

সমাজ তিন শত বৎসর মাথ। পাতিয়া লইয়াছে ; কারণ সমাজের 

আচারের উপরেই শাস্ত্রীয় মত প্রতিষ্ঠাপিত। একালে ইংরেজী লেখক- 

গণের ভ্রাস্ত মত মুখস্থ করিয়! অনেকেরই ধারণ! ষে. অনার্্েরাই শুন্ত। 

বেদের জাতি বিভাগ বুদ্ধি-যোগ সহ পাঠ করিলেই জান যায় যে, 

ব্যবসায় তেদে আর্ধ্জাতিই তখন চতুর্ধা বিভক্ত ছিল; “মুখ হইতে 

উৎপন্ন” প্রভৃতির ব্যাখ! সহজ-সাধ্য ; তবে অনাধ্যদের অনেকে শুদ্রের 

মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, সন্দেহ নাই। শুন্্র কার্ধযগুণে উন্নত হয়, ব্রাহ্মণ 

কর্মদেরষে পতিত হয়, এ উত্তি হিন্দুর স্মৃতিতে থাকিলেও পরবন্তী যুগের 

সামান্জিক ব্যবহার জাতির গণ্জীকে আরও কঠোর করিয়৷ তুলিয়াছে। 

গ্রচীনকাল হইতেই কাযস্থ জাতি লেখক এবং হিসাব পরিদর্শকের কার্য 

নিজন্ব করিয়া লইয়া সমাজে ভয়-বিমিশ্রিত সম্মান লাভ করিয়া! আসি- 

যাছেন (বি স্বতির নির্দেশ অনেকে জানেন)। মধ্যযুগের বাজালী কারন. 



৪২২ মধ্যযুগে বাল! । 

সংশুত্র নামে আতঙ্কিত হন নাই । উনবিংশ শতাঁবীর মধ্যভাগেও পাঁটুলীর 
রাজা বলিয়। কথিত, সুপগ্িত “মহাশয়” অমিদার নৃসিংহ রায় কাশীতে 

ভূকৈলাসের ঘোষাল-ঘত 'শূদ্রম্ণি' উপাধি গৌরবের সহিত গ্রহণ 

করিয়াছেন। মহা-মনস্বী রাঁজ! রাধাকান্ত দেবের মত তাহার বিখ্যাত 

কল্পদ্রমের পাক। ফল; আজ নাড়া চাঁড়া দেওয়ায় পড়িবার উপক্রম 

হইয়াছে । পুর্ব্ব পুরুষ অপেক্ষা আম্রা জ্ঞান বৃদ্ধ, এই অহঙ্কার কেবল 

পাশ্চত্য দেশের প্রবচনেই সীমাবদ্ধ নাই। বাঙ্গলায় কায়ছের স্থান 

সমাজে বড় নীচে নহে 3 সম্মান লাভের আকাঙ্ায় অনেক জাতি কায়স্থ- 

সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে; স্থবিধা পাইলে আজও হইত্েছে। সদাচার 

পালনদই যে কাযন্থের সম্মান অর্জনের মুলীভূত কারণ, একথা ভুলিয়। 

গিয়া অনেকে একালের আদর্শে অর্থকেই প্রধান বা নিমিত্ত কারণ কল্পন! 

করেন। মধ্যযুগের কারস্থ ভূম্বামীবর্গের অনেকে ্বধন্ম-পালনে আদর্শ 

হিন্দু ছিলেন; কুলীন গ্রামের বনু বংশ, দিনাজপুর রাজবংশ, বঙ্গাধিকারী 

কানুনগেো বংশ রাজকার্য্যে দক্ষতায় ধন সঞ্চয় করিলেও অর্থের সদ্যবহার 

করিয়। তবে সমাজে বরণীয় হইয়াছেন। কালবশে গুণহীন ব্রাহ্মণের 

যেরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে, বৈদ্ধ কায়স্থাদদিও দানধর্মাদির পরিবর্তে 

অভিমানে বড় হইবার ভাব দেখাইয়া স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। 

উপবীতের কুশ্ম অবলম্বনে ভোজবাজীতে উপরের দ্রিকে উঠিবার 

চেষ্ট। হইতেছে ) ব্রাহ্মণ ত দিগ্বাজী খাইয়াছে! 
স্বার্ভ রঘুনন্দন বাঙলার সেকালের সমাজ দেখিয়! ব্রাহ্মণেতর ভদ্র 

জাতিকে “সৎ শৃদ্র' আখ্য! দিয়াছেন; বাঙ্গলাদেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় এবং 

বৈশ্ক সে যুগে ছিল না; লক্ষ্য করিয়াছেন। নূতন প্রণালীতে 
ত্টগল্পী হইতে আবিষ্কৃত ১৫১ খৃষ্টাবে রচিত বলিয়া কথিত, আনন্দ 
ভট্টের 'বল্লাল চক্সিত” নাঁমক সংস্কত পুস্তিকা লিখিত আছে 3-_ 



নবশাখ। ঘ২৩ 

গোপো মালী চ তান্ুলী কাংসার তন্ত্রিশাংখিকাঃ | 

কুলালঃ কম্মকারশ্চ নাপিতো। নব শায়কাং ॥ 

তৈলিকে1 গাদ্ধিকো বৈগ্যঃ সচ্ছুদ্রাশ্চ প্রক্ষীন্তিতা । 
সচ্ছুদ্রানান্ত সব্বষাং কায়স্থ উত্তম স্মতঃ ॥ 

আবার ষশোর হইতে “বারুজীবি'কে ক্রোড়গত করিয়া লইয়! অন্ত বচন 

বাহির হইয়াছে। “তিলি যালী তামুলী, গোপ নাপিত গোছালি, কামার 

কুমার পু'টুলী+__নবশাখের এই ভাষা বচন অনেকেই জানেন। এই 

সকল সৎ জাতির মধ্যে ধাহারা যে পরিমাণে ব্রাঙ্ষণের আচার অন্ুু করণ 

করিয়। চলিয়াছেন, তাহার! দেই গরিমাণে সমাজে আদৃত হইয়াছেন, 

ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । অধিকারী তেদে বেদাদি 

পাঠের বিধি নিষেধ ব্রাহ্ধণদিগের গুরুতর অপরাঁধ বলিয়। গণ্য; বাঙ্গালী 
ত্রাঙ্গণ অবপ্ত ক্রিয়ার অভাবে ক্রমে নিজেও অনধিকারী হইয়া দীড়া- 

ইয়াছে। কিন্তু পাচ শত বর্ষ ধরিয়া উপাসন। এবং সদাচার পদ্ধতির 

দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও বাঙ্গালী ত্রাঞ্চণই সমাঞ্জের অধঃপতন ঘটা ইয়াছে, 

এই জ্ঞান অধঃপতিত বঙ্গীয় সমাজে শোতনীয় হইলেও ইতিহাসে স্থান 

পাইবে না ব্রাঙ্গণ অন্ত জাতিকে ধর্ম কম্মের সুযোগ দেয় নাই, 

এ কথ! বিচার-সহ নহে। 

ধর্ম কর্মের দিক্ দিয়া কানোজাগত ব্রাঙ্গণের উত্তর-পুরুষগণ বঙ্গীয় 

সমাজকে কি পরিমাণে চালিত করিয়াছেন, তাহার আলোচন! পরবস্তা 

অধ্যায়ে যথাজ্ঞান করা যাইবে । বৌদ্ধ তন্ত্রকে নবভাবে আত্মসাৎ করিয়া, 

পৌরাণিক মতের সহিত সামগ্রন্ত সাধন যে এই ব্রা্ষণদলের কান্তি 
তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বতন সারম্বত বা সগুশতী ব্রাদ্ষণগণের 

অনেকে বৌদ্ধ দ্ৈনের পৌর হিত্য করিয়। কষ্টে জীবিক! নির্বাহ করিয়। 
'আসিতেন, তাহ! পূর্বেই ইঙ্গিত কর! গিয়াছে । বৌদ্ধ বাজৈন মত 



৪২৪ মধ্যযুগে বাঙগল]। 

বাঙ্গলা় নবভাবে প্রসারিত হওয়ার মুলে এই শ্রেনীর ব্রাঙ্গণের শক্তিও 
নাথ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কৃতিত্বের সহিত সংযুক্ত ছিল, তাহা! অনুমান 

ভিন্ন অন্ত গ্রমাণেও আসিতেছে। বৌদ্ধতন্ত্রেরে অনুকরণে শক্তি পুজার 
প্রসার বৃদ্ধি হওয়! সম্ভবপর হইলেও পুরাণ বর্ণিত শক্তি উপাসনা যে 
আধুনিক তাহ! সাহস করিয়! বলা চলে না। দেশের নানা স্থান হইতে 
একালে যে সকল মহিষমর্দিনী গ্রতিম! আবিষ্কৃত হইতেছে, মূর্তি বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ পগ্ডিতগণ তাহাদের কাল সম্বন্ধে একমত ন| হইলেও শৈব এবং 
শাক্ত মতের বছল প্রচারের নিমিত্ত গৌঁড়দেশ যে কাম্থুজে ব্রাঙ্গণের 
নিকট খণী তাহাতে সনেহ নাই। পূর্বে উক্ত প্রস্তর গ্রতিমাগুলি গ্রাম 
দেবতা রূগে পুজিত হইতেন? গৃহস্থ বাঁটীতে প্রস্তর বা মৃত্তিকাঁর প্রতিমা! 
নির্মাণ করিয়! পূজা! পরবর্তী কালে প্রচলিত হইয়াছে। তথাপি, অজ্ঞ 
লোকে বাঞ্গলায় ছুর্গা পৃজা প্রচলনের যে কাল নির্দেশ করে, তাহা যে 
প্রকৃত নহে একথা চৈতন্ত ভাগবতের “মৃদঙ্গ মন্দির! শঙ্খ আছে ঘরে 
ঘরে? ছুর্গোধসব কালে বাগ্চ বাঁজাবার তরে”_-এই উক্তি যথেষ্ট 
প্রমাণ দ্িতেছে। বাঙ্গালী গৃহস্থ মূর্তি পুজার ব্যাপারে ব্রাহ্মণ দ্বারাই 
উপদিষ্ট ও চালিত হইয়াছে। 



অফ্টাদশ অধ্যায় 

কর্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী । 

বাল্যে “একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব নামক প্রহসনে 
পড়িরাছিলাম,_-ে ভডিন্ হইতে টুমর! ব্রাহ্মণ সকল, টুমর। চোর সকল 
নিষেড, করিয়াছে খাইটে গরু ও এয়ার, সেই ডিন্ হইতে হরণ করিয়াছে 

আমাদের জোর এবং ছাঁটি' ;-_-এই রকমের ভাবের ভাষা অন্ততঃ বটে। 
এখনও অনেক মনীবির বিশ্বান, বাণ দেশের বীর্য্যহানির প্রধান 

কারণ ; অগরাধ, ব্রাহ্মণেরাই রাজার প্রধান মন্ত্রণ দাতা; ব্রাঙ্ষণ জগৎ 

মিথ)? এই শিক্ষা দিয়! দেশ মজাইয়াছে, আরও কতকি! সংসার 
অনিত্য বঙ্লার বেশী দোষ বৌদ্ধের কি বামুনের, একথার বিচার যেন! 
হইয়াছে তাহা নয়। ধর্ম শিক্ষায় 'জগৎ মিথা।” বলায় পুরাকালের হিন্দু 

কি শক্তি হীন হইয়া! পড়িয়াছিল, ন। ক্ষত্রিয় শক্তির বিনাশের অন্যান্ 

কারণ ছিল? পরশুরাঁমের নিক্ষপ্জিয় করার প্রবাদ কি আধ্যাত্মিক 
বাখ্যায় ততদুর উঠিবে? এ সব কথার বিচার এখনও ভাল হয় নাই। 
নব ক্ষত্রিয় রাজপুত সমাজের লোকে কি ব্রাঙ্গণের নিকট খণী নহে? 
আবু পর্বতে যজ্ঞ কুণ্ড হইতে প্রমারাদি অগ্নিকুল যস্তবের অর্থ কি? 
এ প্রশ্নগুলিও বিবেচ্য । আর্ধ্যাবর্ডের মত প্রকাও দেশে ক্ষাত্র শক্তির 

অবনতির “বৈজ্ঞানিক আলোচনা লহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। এখানে 

আমর! এঁতিহাসিক পুরাকথার উল্লেখ মাত্র করিম! যধ্যধুগের বাঙ্গালীর 
বাহছুবলের বিষয়ে কিছু বলিব। 



৪২৬ মধ্যযুগে বালা | 

মহাভারত বা ইরিবংশের পৌগ্ুধিপ বানুদেব এবং তৎপুত্র সুদেব, 
€কৌধিকী কচ্ছপতি, বঙ্গের সমুদ্র সেন, চিত্রসন এই কয় জন যোদ্ধ পুরুষ 

পৌরাণিক ইতিহাসে বাঙ্গালীর নাম অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। 

বাঙ্গালী কবি স্বয়ং পুরাণ রচনা করিলে অবশ্ট আরও অনেক ক্ষত্রিয় 

বীরের পরিচয় পাইতাম) নিজের ঢাক সকল যুগেই নিজে বাজান প্রথা 

(১) । মহাবল তগদত্তকে বঙলীয় বীর বলিবার বাধা নাই; মহাভারতের 

এতিহাসিক মৃল্যও আংশিক ভাবে স্বীকৃত। কিন্তু নিজ বিদ্যার পরিচয়ে 

গুদ্ধ “বাপের বড় বড় দপ্তর বলিলে চলিবে না। বিজয় সিংহের (িংহল- 

বিজয় কাহিনী ও বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপনের কথ পূর্বেই বল! 
গিয়াছে । তবে কথ! চলিতে পারে, ০ যুগে বঙ্গে ব্রাঙ্গণ-প্রতাব বিস্বৃতি- 

লাভ করে নাই, তখনও “জগৎ মিথ্যার জয় ভষ্চ। নিনাদিত হয় নাই। 

কালিদাসের কাব্যে বঙ্গবানী পরাজিত, কিন্তু সে দিথিগয়ী রঘুরাজের 

নিকটে, কিছু পরে এরূপ সমুদ্রগুপ্তের নিকটে. (বৈজ্ঞানিক এঁতি- 

হাসিক বলিবেন, ইহার প্রথমটি ছিতায়ের প্রতিধ্বনি মাত্র) ইহাতে বঙ্গীয় 
যোঞ্চার সম্মানের হানি হয় না। গুণ রাজগণের সময়ে ব্রাহ্মণের 

প্রতিপৃত্তি এক বাক্যে স্বীকৃত। পরবত্তী কালেও হিন্দু রাজ গৌড়-ভুঙ্ল 
শশাঙ্ক মগধ পর্য্যন্ত জয় করিয়া! বোধিদ্রমের মুলদেশ উৎখাত করিয়াছিলেন 

বলিয়া কথিত আছে। হর্ষবর্ধনের মত প্রবল পরাক্রান্ত চক্রবর্তী রাজার 
সহিত ষড়বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের পর শশাক্ক নি ভুজবলে কলির্গের প্রান্তে 

"শী শিলিশী আত শপ অস্প্শীসপিশা ০ সপ আপ ৯৮ পা আজ, আর আরা পদ পাপী শা পপ পর পম পপ সপ লা 

(১) এই প্রলঙ্গে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্যা সঞ্চলিত “বাঙ্গালীর বল গ্রস্থ 

অষ্টব্য ; এ পুস্তকের সকল মন্তব্য এতিহাসিক সমালোঢনার আখাত-সহ ন। হইলেও 

লেখকের উদ্দেস্ত এবং লিপিকুশলত। প্রশংসনীয়। নাটোর মহারাজ সত্যই 

বলিক্সাছেন, ইহাতে “এঁতিহাসিক মতবাদের অবসর যদি থাকে, তাহাতেও গ্রন্থের 
র্ধ্যাদা ক্কু্ হইবে না”। | 



বঙ্গবীর । | ৪২৭ 

মহেন্দ্রগিরি পর্যাস্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং গৌড় হস্তচ্যুত 
হইলেও দক্ষিণ বিভাগে আজীবন রাঁজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাস- 
যোগ্য প্রমাণ সম্প্রতি প্রদর্শিত হইয়াছে (২)। শগুম শতাববীর শেষার্দে 

থগ্ড রাজ্যে বিভক্ত গৌড় বঙ্গের ক্ষারতেজ নিশ্র হইবার উপক্রম হইলে 

দক্ষিণ অঞ্চল হইতে বর্ধন-রাজ 'আসয়। পুণু, রাজ্য অধিকার করিয়া! লন। 
আর এক সময়ে কনোজ-রাজ যশোবর্মা দিগ্িঙ্য়ে বহিগত হুইয়। মগধ 

জয়ের পরে অসংখ্য হস্তী ও সেনার নায়ক বঙ্গাধিপকে পরাভূত করেন। 
কিন্তু কাশ্মীরাধিপ ললিতা দত্য যশোবন্মীকে পরাভূত ও সিংহাসনচ্যুত 

করিয়া অগ্রসর হইলে গৌড় মণ্ডলের ন্াঙ1 বহুতর হুর্ভী উপটৌকন দিয়! 

তাহার সহিত সন্ধি করেন। কলিঙ্গ বিজয়ের পরে স্বদেশে প্রত্যাগত 

ললিতাদ্দিত্য গৌড়পতিকে নিজ রাজধানীতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়। গিয়! 

পরিহাস কেশব বিগ্রহ সাক্ষাতে লোহাদ্দ্য রক্ষার শপথ করিয়াও প্রত্যা- 

গমন কালে পথে গুপ্ত ঘাতক দ্বারা তাহার প্রাণবপ করাইলেন। গৌড়- 

রাজের মুষ্টিমেয় শরীর রুক্ষা্দল প্রতুহত্যার পরিশোধ লইবার জন্ত 

কাশ্মীর রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া সাক্গী-দেবন্তা কেশব ভ্রমে রজত 

নির্মিত রাম স্বামী বিগ্রহ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। রাঞ্জসেনাগণ ডহা- 

দিগকে আক্রমণ করিলে এ 'শ্তামবর্ণ গৌড়ীয়দল+ অস্ত্রাধাতে নিহত হইল। 

রাজতরগ্গিণীর প্রসিদ্ধ কবি পগ্ডিত কহলন উহাদের অসাধারণ গ্রভৃভক্ষির 

প্রশংসা করিলেও দেবমুর্তি ভায়া প্রতিশোধ লইবার কথায় উত্াদিগকে 

পাহাড়িয়! “গুর্থা” শ্রেণীর লোক মনে হয়। যাহাই তিক এ ুগের 
শশী না শপ শি শপ ৩ 

সস পর এ সপ প্র লপ |প-  এ ৮ ০০ পস্প্পপ ক স্পা তিতা টি টা 

(২) বাকপতির “গউর বহ্" কাব্য ; হি রাজমাল।_রমাপ্সাদ চন্দ; বাজল[র 

ইতিহাস-রাখ!ল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; গৌড় লেখমাল।, ইত্যাদি হইতে বাঙ্গীলী্ বলের 

্ন্থকর্তী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন । সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্ঠ বলিয়! 

টাকা ভাগ ভারাক্রান্ত হইল না । 



9২৮ মধ্যযুগে বাঙলা । 

বাঙ্গালী ব্রাহ্গণেরা লোকের বীরত্বের বাধ! স্বরূপ হুইয়া উঠিতে পারেন 

নাই। তারপর কান্ুজে ব্রাহ্ধণের পালা; ইহারা কি যশোবর্মার 

যুগেই আসেন? যশোর! বিজয়মাত্র করিয়। ফিরিয়াছিলেন, উৎথাত 

করেন লাই। পরবর্তী কালে “মাতস্য ন্যায় “অর্থাৎ বিপ্লবের অবকাশে 
গোপাল গৌড়ে রাজ! নির্বাচিত হন, এ কথ। এখন সর্বজন পরিচিত । 

পাল রাজগণের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধ কার্ষ্য কৃতী; তখন বাঙ্গালীর বাহু- 

বল ছিল, পশ্চিমে কানোজ, কাশী পর্যন্ত তাহার! জয় করিয়। আসিয়াছে । 

ধন্মপাল বা দেবপাল শুদ্ধ দেবধন্মই পালন করিতেন, এমন নহে । বাঙ্গালী 

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কেদার মিশ্র কামরূপ বিজেতা বৈগ্দেব এবং সোমেশ্বরাদিও 

তাত্র-শাসনে সমর-পটুতার স্থায়ী সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়ীছেন। ব্রাক্গণ 
ছোতি” হরণ কর! দুরে থাকুক, 'ছাতিঃ দিয়া দেশের মাথ! রাখিয়াছে। 

এ ব্রাহ্মণ শুধু মন্ত্রণায় বৃহস্পতি ছিলেন এমন নহে? পাল বংশের সাম্রাজ্য 

গঠনে ইহার নান। ভাবে প্রধান সহায় ছিলেন, দেখা যাইতেছে । 

ধর্মপাল এবং দেবপালের বিজয়-দৃপ্ত বঙ্গ বাহিনীর যশোগাথা শজ্ত- 
লিপি এবং তাম্রশাসনে উৎকীণ রহিয়াছে । পরবর্তী কালে পাল রাজগণ 
দুর্বল হওয়ায় পশ্চিমের চন্দেল! রাঁজপুত-রাঁজ এক সময়ে গৌড় অধিকার 
করিয়। বসিয়া(ছলেন। এই কালেরই কোন সময়ে ঢেকুরে ইছাই ঘোষ 

্বাধীনত! অবলম্বন করায় সামস্ত-রাজপুত্র লাউসেন গৌড় রাদ্দের পক্ষ 

হইতে তাঁহাকে নির্জিত করেন; সুতরাং সে যুগের বাঙ্গালী যুদ্ধ 

কার্ষে বিমুখ হয়নাই। গোপ এবং ভোম জাতীয় সৈনিকদ্ ইছাই 
ঘেষের সম্বল ছিল। পার্বতীয় কান্বোজ জাতির আক্রমণ বেগ সহ করিতে 

ন। পারিয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাজ! বিগ্রহপাল পূর্ববন্গে আশ্রক্ 
 লইয়াছিলেন ; কিন্ত তাহার বীরপুত্র মহীপাল অত্যন্প কাল মধ্যেই কেবল 
যে গিত্ৃরাজ্য গৌড়মণ্ডল পুনরধিকারে সমর্থ হইলেন এমন লে, তাহার 



মহীপাল। ৪২৯ 

বিজন্প-কেতন পশ্চিমে বুদ্ধ গয়্ায় এবং দক্ষিণে উৎকলে পর্য্যন্ত উড্ভীন 

হইয়াছিল। প্রৌঢ় দশায় বিশ্রুতকীর্তি মহীপাল বৌদ্ধ সাধনার আশ্রয় 
লইয়। বীরধম্্ম অপেক্ষা বিগ্যামন্দির মঠ জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত রাজ- 

ধন্ম বিবেচন। করিয়াছিলেন। তিনি সারনাথের প্রাচীন বিহারে সংস্কার 

করাইয়1 তথায় এক গন্ধকুটী+ নির্মাণ করাইলেন ; লালন্দার মঠ ও ছাত্রা- 

বাস পুননির্মিত হইল। দিনাজপুরে মহীপাল দ্রিষী, উত্তর রাঁঢে সাগরো- 

পম সাগর দিঘী ও নানাস্থানে আরও অনেক প্রকাণ্ড জলাশয় খাদ্দিত 

হইল । 'প্রঞজাবর্গ সানন্দে রাজার কীর্ভিগাথা “মহীপাঁলের গীত” রচন। 

করিল। সাগর দিঘীর উত্তরে নব্নিম্মিত মহীপাল নগরে এক রাজধানী 

হইল । সামন্ত রাঁদ্গণও তাহার অনুকরণে গ্রজার সুখশাস্তি বৃদ্ধির দিকে 

লক্ষ্য রাখিতেছিলেন, এমন সময়ে দ্িগ্বিজর়ী সম্রাট বাঁজেন্দ্রচোল দেবের 

বিপুল বাহিনী ওড্রবিবয়* অধিকার করিয়! দওভূক্তির (বর্তমান মেদিনী- 

পুরের দক্ষিণভাগ) সাঁমস্তরাঁজ ধর্মপালকে পরাভূত ও নিহত করিল। দক্ষিণ 

রাঢ়ের রণশুর এবং .বঙ্গাল” এর গোবিন্দচন্দ্রকে নির্জত করিতে 

উহ্থার্দের অধিক সময় লাগিল না; শেষে মহীপালকে পরাভূত এবং উত্তর 

রাঁচ অধিকার করিয়! রাজেন্ত্রচোল 'গাঞ্গে কোণ্ডা' (গা বিদ্য়ী) উপাধি 

শ্রহণ করিলেন। রাজেন্দ্র চোলের মত পরাক্রীস্ত সম্রাটের নিকট পরাভব 

অপমানের বিষয় না৷ হইলেও এই সময়ের বাঙলার ইতিহাস হইতে 

আমর! সে যুগের বিধি-ব্যবস্থা! কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইতে পারি। 

পাল বংশীয় রাজার! বিদেশ জয় করিয়াও পুরাকালের নিয়ম মানিয়া 

 পুর্বাধিকারী রাঞ্জবংশের উচ্ছেদ সাধন কর্ণেন নাই; নতুবা নির্জীব শৃর 

বংশ দক্ষিণ রাঁটে বর্তমান থাকিতেন না । দক্ষিণ বাঙ্গলার ধরন্পাল এবং 

বঙ্গালের গোবিন্দ পাল-রাঙ্জের আত্মীয় ও সামন্ত ছিলেন, ইহাঁতে সন্দেহ 

করিবার-কারণ দেখি না । বিভক্ত-কর্তত্ব কখনই সাংসারিক ব্যাপারে 



৪৩৩ মধ্যযুগে বাঙ্গলা। 

সুফল প্রদান করে না; এই জন্যই মহীপালের পরাজয় এবং পরবর্তী 
পাল রাজাদের শতাধিক বর্ষের অবনতি ঘটিয়াছিল। রাজা এবং উচ্চ- 

শ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দুর সামরিক দক্ষতা তখন বৌদ্ধ সাধনার প্রভাবে 

অপেক্ষাকৃত প্রশমিত হইতেছিল, ইহাও স্বীকার্য্য। এ সমস্ত সত্বেও এক 

সময়ে “প্রলয় কালা গ্রিরুদ্র* দিখ্বিঞয়ী চেদীরাজ কর্ণ তৃতীয় বিগ্রহপালের 

সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়! কন্তাদান করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করেন। 

কিন্ত কিয়ৎকাঁল পরেই চালুক্য নরপতির যোগ্যপুত্র বিক্রমাঞ্ক, গৌড়েশ্বর 
এবং কামরূপাধিপতিকে পরাজিত করিয়া উহাদিগকে চালুক্য সম্রাটের 

করদ-রাজ করিলেন। চালুকয রাজের দ্বারাই সেনরাজ দ্িগের পূর্বপুরুষ 
কর্ণাট-সামন্ত সামন্ত সেন রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়৷ অনুমিত 

হইকাছে। (৩) পুর্ববরঙ্গে সেইকালে বন্মী ও চন্দ্র বংশের রাজাদিগের 

প্রতিষ্ঠার কথাও কেহ কেহ ইঙ্গিত করিতেছেন । 

পাল রাঁঞ্জারা কিছু দিন গৌড়মণ্ডল এবং দর্ষিণ মগধ লইয়াই 

বহিলেন। ছ্াদশ শশ্াব্দীতে গৃহ-কলহে পাল রাজপুত্রের যখন হীনবল, 

তখন বারিন্দার কৈবর্ত সেনানায়ক দিব্বোক্১-তাহাদের হস্ত হইতে 
রাজদণ্ড কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু অন্নদিন মধ্যেই রাজপুত্র রামপাল 

রাঢ় বাগড়া) দক্ষিণবঙ্গ ও উৎকলের সীমাস্তদেশ পর্যন্ত সমগ্র সামন্ত 

ভূপতিকে সাহাধ্যার্থে সমবেত করিয়া বিপুল চতুরঙ্গ বাহিনী সজ্জিত 

কারয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালী যুদ্ধকার্ষেয বিলক্ষণ অভ্যস্ত ছিল দেখ! 

যাইতেছে। নৌকা-মেলক ( নৌ-সেতু ) যোগে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া 

(৩) গোঁড় রাজমালার এই অনুমান সন্দেহ-জনক ; কারণ রলামচরিতে উল্লিখিত 

রামপালের সহিত সম্মিলিত রাটীয় সামন্তবর্গের প্রভূত সৈন্য সামন্ত অন্য “সামস্ত' সেনের 
্রভূত্ব বিস্তারের প্রতিকুল প্রমাণ । 'নিপ্রাবলীর ধিজয়রাজ' বলিয়। এক সামস্তের নাম 
আছে ;ইনি জাগ্রত "বিজয় সেন' হইয্। উঠাও সম্ভবপর নহে । 
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কুমার কুমার-পালের দক্ষিণবঙ্গের এই প্রচণ্ড সৈম্তদল উত্তর বঙ্গের 

বাঙ্গালী কৈবর্ত নায়ক সার্থক-নাম৷ ভীমকে পরাভূত করির! আবার 
গোঁড় মগ্ডলে পাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়।ছিল। রাজমাতুল রাঠোর 
মহন সেনাপতি হইলেও বাঙ্গলর তাৎকালিক সামন্ত ও সেনাদলের 
শৌর্যয বীর্ধ্য স্বীকার রাখিতে হইবে। মহনের অকাল মৃত্যুর সংবাদে 
রামপালের “হারিকুরী।” করিয়া গঙ্গাজলে প্রাণ বিসজ্জন এ কালে যে 
ভাবেই ধিবেচিক্ত হউক, কালের বীর সমাজে গৌরব বলিঘ্াই গণ্য 
হইয়াছিগ। কুমার-পালের রাজত্ব কালে কামরূপাধিপতির দলন- 

ব্যাপারে ব্রাঙ্গণ মন্্রী বোধিদেক্রে পুভ্র নৈগ্ভদেব রূপ বিক্রম 

দেখাইলেন, ভাহাতে অশ্বখামার €চিরজীবি” থাকিবার পৌরাণিক 

প্রবাদ সমর্থত হইয়াছছল। মন্ত্রীর অপর পুত্র বুধদেবও বিখ্যাত যোদ্ধ। 

পুরুষ ছিলেন; তথনও ব্রাহ্মণ “চাল কলা» খাইয়া নিজ্গব হয় নাই। 
অতঃপর খগ্ুরাল্যে বিভক্ত সে কালের আর্ধ্যাবর্তের অন্তান্ত ভাগে যাহ! 

ঘটয়/ছিল, বাঙ্গলার দশাও তাহাই হইল। চতুর্দিকে সামগ্ত রাজারা 

স্বাধিকার বদ্ধন আরম্ভ করিলেন ; দেশব্যাপী বিপ্লবের স্থযোগে সামস্ত- 

সেন রা ভূভাঁগে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। জাতি প্রতিষ্ঠার ও 
শক্তি সংগ্রহের সমবেত চেষ্টা এ দ্বেশে কোন ক]লেই হয় নাই ;শক্তিশালী 

সমাটের বংশ হীনবল হইলে ক্ষুদ্র ভূম্বামীর। ন্বপ্রধান হইয়! প্রতুত্ব 

স্থাপনের উদ্ভোগ করিয়াছিলেন ; ইহাই হিন্দুর ইতিহাগ এবং এজন্ 

ব্রাহ্মণের “গরীব মার” ঘটিবার “আইন* সঙ্গত কারণ নাই! | 

শিলালিপি এবং তাত্রশাসনে সেনরাঁজগণের যে সমস্ত দীর্ঘ সমাসান্িত 

বিশেষণ আছে, তাহা সাবধানে গ্রহণ করিলেও সকলেই স্বীকার করিবেন 

সামস্ত-পৌত্র বিজয় সেন বাঙ্গলার খগ্ডরাজে;র অধিপতিগণকে ক্রমশঃ 

বিজিত ও উৎখাত করিয়া! শেষে স্বয়ং “বৃষ শঞ্চর গৌড়েস্বর” ছুইয়া- 



৪৩২ মধ্যযুগে বাঙ্গলা । 

ছিলেন। কাটোয়ার সমীপবর্তী সীতাহাটী গ্রামে গ্রাপ্ত বালহিষ্টা 

(বানুটে ) গ্রামদানের তাত্রশাসনে বললালসেনের মাতার ব্রতের নির্দেশে 

বোধ হয় যে, নিকটে ভাগীরথীতীরে কোন স্থানে সেন রাঁজগণের প্রথম 

রাদধানী হইয়াছিল (৫)। বিজগ-পুত্র বিজয়ী বল্লাল সেনের সময়ে 
সমগ্র বাঙ্গলা সম্পূর্ণরূপে এবং মিথিলার অধিকাংশ সেন-রাজের করতল- 

গত হইয়াছিল। যুবরাজ লক্ষণ সেন কলিঙ্গ বিজয় করিয়া সেন রাজ্যের 
যশঃ সৌরভ আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন ; এই কালে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর 
জয়স্কন্ধাবার' রূপে কথিত । অনিরুদ্ধ নামক ব্রাঙ্গণ পগ্ডিত বলালের 

অন্থতম মন্ত্রী হইলেও হরি ঘোষ (জাতি অজ্ঞাত) সান্ধি -বিগ্রহিক 

ছিলেন ; তাহার রাজত্বকালে কামরূপ, কাশী, কান্তকুব্জের রাজার! বঙ্গীর 

'সৈন্টের নিকট পরাস্ত হুইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ অনুশাসন দিতেছে । 
রাজ! লক্ষ্ণসেন যৌবনে দিখ্থিজয়ী সেনানায়ক ছিলেন। স্বয়ং স্থুপগ্িত 

ছিলেন বলিয়া! তাহার সভায় মহামহোপাধ্যায় হলাযুধের পরে পশুপতি, 
শুলপাণি, পুক্রষোত্তম প্রভৃতি পঞ্ডিতবর্গ এবং জয়দেব, ধোয়ী প্রসৃতি 

স্বকবিগণ উৎসাহ পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বর্গের প্রাধান্ত বা পরামশ 

যাহার! সেন রাজকুলের অধঃপতনের অন্ততম কারণ বগিতে চাহেন; 

তাহাদিগকে পবন-দুতে উল্লিখিত নাগরিক সমাজের বিলাস বা! চরিব্র- 

হীনতা। লক্ষ্য করিতে বলি। এই বিষয়ে কাব্যের বর্ণনা কিঞ্চিৎ অতি. 

রঞ্জিত হইলেও প্রণিধান-যোগ্য ; প্রশস্তি ও পরবর্তী তাম্রশাদনের উত্তিও 

সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। যে মহারাগ্ লক্মণ সেন যৌবনের 
(৫) বারেন্্র অনুসন্ধান সমিতির গোঁদাগাড়ী অঞ্চলে “বিজয় বাজার বাড়ীর মভ 

কাটোয়ার নিকটে আমাদের “বীজনগরা'কে বিজয়নগর প্রতিপন্ন করিবার জন্য রা 
অনুসন্ধান সমিতির কৌন উদ্ভোগ দেখা যায় না! শ্রীয়ুদ্ত নিখিল নাথ রায় ভায়া 

বিজয়পুরের উদ্দেশ পাইয়াছেন, শুনিয়াছি। “পবন দূত' এ খবর দিতে গারিলে মন্দ 

হয়না ॥ .. রা 



অপরাধী কে ৪৩৩ 

প্রারস্ত অবধি সমগ্র রাজগুণে অলস্কৃত ছিলেন, ধাহার উৎসাহে গৌড় 

রাসভ। প্রবাদ-বণিত বিক্রমাদ্দিত্যের সভার সহিত তুলিত হইবার যোগ 
হইয়। উঠিয়াছিল, তীাহারই জীবনের শেষ দায় সান্ধাগগনে ঘনঘটার 

সহিত ঝটিকাবর্তের মত হুর্মদ পার্বতীয় মুসলমান বিজেতৃগণ গৌড় জনপদে 

আপতিত হইয়াছিল বলিয়। পরবর্তীকালে পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানে 

অনেকে ম্বকপোল-কলিত মত প্রগারিত করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর 

ধন্মাধিকার পশুপতি নভেল নাটকে কুটনীতির অবতার, কোথাও বা 
স্বদেশদ্রোহী পাষণ্ডের মুক্তিতে প্রকট হইপ্নাছেন এবং এই গল্পই ইতিহাসের 
আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে। মুসলমান এঁতিহাসিকের কথিত, 

জ্যোতিষিকদিগের তুর্ফ হইতে ছুদ্র্য জাতির আগমনের ভবিষ্যৎ"বানী 

গল্পের উজ্জ্বল রঙ্গে নব ভাবে চিত্রিত হইতেছে । অপরাধী কে, এ কথার 

বিশদ ব্যাখ্যায় সর্বদোষেরর আকর ব্রাঙ্গণের শিখায় হস্তার্পণ চলিতেছে। 
কিন্তু সে যুগে অন্ত ভাবে প্রভাব বিস্তার করিলেও ব্রাহ্মণ যে রাজনীতিক 

মন্ত্রণার লক্ষ্মণলেনের প্রধান সহায় ছিলেন না, একথা এখন ভাপ করিয়াই 
জান। গিয়াছে । সমর-কুশল বটুদাস মহাসামস্ত ( লেনাপতি ) পদ্দে অধিষ্ঠিত 

থাকিয়৷ দিগিঞ্জয়ে লক্ষণ সেনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন ; নারায়ণ দত্ত 

মহ সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন, (তাহাকে বজ্জদত, ব্রহ্গদভাদির মত ব্রাঙ্গণ 

বিলে নাচার )। বুৰধদশায় মহারাজ লক্ষষণসেন যখন পুত্রের হস্তে গৌড়ের 

বাজাভার পিয়! নদীযর়ার গঙ্গাবান করিতেছিলেন, তখন হয়ত এঁ সমস্ত 

প্রাচীন মন্ত্রী ও সেনাপতি পরণগোকে ; কিন্তু তাহাদের মত নানক থাকিলেও 

প্রবল পাঠান সেনার গতিরোধ সম্ভবপর হইত, মনে হয় ন|। 

রাজ। কেশবসেন চাটুকার তাত্রশাসন লেখকের লেখনীমুখে “বজ্জ- 
পঞ্জর' হইয়। উখিত হইলেও “সেন কুল কমল বিকাশ ভাস্কর” (৬) যে 

৬) কেশব সেনের তাঅশানন__], 2, 5. 9, (বে. 5) ৬০, ০. 

২৮ 



৪৩৪ মধ্যযুগে বাল! । 

ছিলেন না, ইহা নিশ্চয় । তাহার সমস্কের “সাঙ্গি-বিগ্রহিক' নি উপাধির 

অনুরূপ কর্মঠ ছিলেন, তাহাও মনে হয় না; সেরুপ হইলে মুনলমান ৈন্ত 

অতকিতে অন্তপথ হই বিন! বাধায় নদীয়। পর্যন্ত ছুটিয়। আসিতে পারিত 
না। প্রকৃতপক্ষে, একালে উত্তর-ভারতের খণ্ড রাঙ্গগুলি একে ত 

স্বাভাবিক কারণেই হছুর্ধল হইয়া! পড়িয়াছিল, তাহাতে আবার প্রত্যেক 

খণ্ড রাজ্য নানা স'মন্তের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাপন-যন্ত্রে পরিণত হওয়ায় 

সংহতি শক্তির হাস হইয়াছিল। রাজ! হূর্বল হইলে সকলকে সংযত 
করিয়। সমগ্র শক্তি প্রয়োগের সুবিধা ছিল না। স্বাতন্ত্র্যের সহিত হিংন! 

ঘেষাদিও প্রবল ছিল) একত!1 অসম্ভব হইফ়। পড়িয়াছিল। এই অবস্থাস্ন 
মহাঝলশানী পার্বত্য ঘোর ও আফগান জাতির সহিত গ্রতিত্বন্দিত৷ কত 
দিন চলে? মহারথি পৃথুরাজ ও সঃগ্রামসিংহ সমুন্নত হদৃঢ় স্তস্ুদয়ের সায় 

একবার মাত্র এই পার্বত্য পাঠান বন্তার গতিরোধ করিলেন; দ্বিতীয় 

আঘাতের বেগে তগ্ন সেতুর নিম্স্থ উপল খণ্ড সকল কোথায় ভাদিয়! গেল 
কে তাহার সন্ধান রাখে ? শক, হুণ, গথ ভ্যাগ্ডালাদি "জাতির আক্রমণে 

পৃথিবীর সভ্যতর শাসনন্ত্র সকল দেশেই বিশৃঙ্খল হইয়াছিল; হিন্দুর 
জীবনীশক্তি যতদিন প্রবল ছিল, তত কাল শকাদি জাতির ছুদ্দমনীয় বেগ 

স্বাভাবিক নিয়মে হাস হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে ক্রোড়গত করিয়া লইতে 

পারিয়াছিল। কালবশে ক্ষাত্রশক্তির বিনাশ ঘটিলে উহ্বারাই আবার নব- 
ক্ষত্রিয়কূপ ধারণ করিয়া ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছে। 

তাত্রশীসনের 'অকাট) উদ্কির পক্ষপাতীর দল একালে মহম্মদ বথ্তিয়ারের 

জাগষনে সন্দেহ প্রকাশ করেন, অবতয়শিকাঁয় তাহা দেখান হইয়াছে। কিন্তু পরাজিত 
কেশব পলাক্সনে বাধ্য হইর! ধে অন্ত রাজার আঙ্জর গ্রহণ করেন, এবিষয়ে দেশীয় 

ঘটকের শ্রধাদ রহিয়াছে। বৃদ্ধ পিতার মত হিত্রত হইয়া! না পলাইয়। যুদ্ধ করিয়াছেন, 
বলিয়া যদি “অরিরাজ জঅসঙ্ শঙ্কর" হন, তাহাতে কাহ রও আপত্তি খাকে ন|। | 



পাঠান-বন্যা । ৪৩৫ 

একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দিখ্িজয়ী সুলতান মামুদের আক্রমণ ছয়শত 
বর্ষ পুর্ব্বের হুণ উৎপতনের মত আকম্মিক ব্যাপার বটে; কিন্তু পরবর্তঁ 
কালে পঞ্জাব হইতে মুসলমানের উচ্ছেদ আর সম্ভবপর হয় নাই। আধ্যা- 
বর্তের রাজন্তবর্গ এ্রক্যস্থাপন করিয়। ভবিষ্যতে দেশরক্ষার কোন উপায় 
করিতে পারেন নাই। এখানে সেখানে বীরধর্ম। সেনানায়কের তখনও 
অভাব ঘটে নাই বটে, কিন্তু তাহার! যে ঘরের ভেড়া মারিয়াই শিকার 
করিতেছেন, সে জ্ঞান ছিল না। আত্মকলহে দূর্ব্বলীক্কত রাজপুত রাষ্ট্র 
শত্তি অচিরে ঘোরীর বিজয়দৃপ্ত দেনানায়ক্দিগের তরবারির মুখে চুরণীকুত 
হইল । আপতিত শক্রকে ছুই একবার বাধা দিয়! লক্ষমণসেনের অন্ত পুত্র 
প্র্গ যবনান্বয় প্রলয় কালরুদ্র* উপাধি অর্জন করিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন.। 
উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের সামন্তবর্গ ক্রমশঃ এ দক্ষতর "যবনের+ পদানত 

হইয়া পড়িলেন। 
বৌদ্ধ ভাবাপন্ন বঙ্গীয় সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্মের নামে “সহজ পস্থার, 

ব্যভিচার, কনোজগত নব ব্রাহ্মণ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, ইহা 
স্বরভাবিক। কিন্তু মুষ্টিমেন্ন পৌরাণিক ধর্মের পক্ষপাতী পণ্ডিত ত্র হ্ধণের 

পক্ষে এই প্রকাণ্ড দেশের ধর্ম কম্ম সংশোধন কি সম্ভব ছিল? সেন 

বাজগণের উৎসাহে স্থানে স্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, বান্দেব বিষ এবং 
শিব পৃজার প্রচলন দ্বারা তাহারা বৌদ্ধ দেব দেবীর ভক্তের সহিত ছন্দ 
বাধাইতে পারেন, কিন্তু বক্তৃতায় ধর্ম প্রচার তাহাদের ব্যবসায় ছিল ন!। 
সময়ে তাহাদের পপ্ররণায় “সবশ্রি” গণের প্রতি রাজনিগ্রহও সম্ভব; নেই 
জন্যই “যবনর্ূপি' ধর্শের আগমনে ডোম পঞ্ডিত রামাই ( ব1 তাহার পরবর্তী 
যোজনাকার ) উল্লমিত হইয়াছেন, 'দেউল দ্েহারা' ভাঙ্গার আহলাদই 

বাড়িয়াছে। বঙ্গের ব্রাহ্মণ, রা্ীর-শক্তির অবনতি ঘটাইয়াছে, একথার 
প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই? রাজপুরুষদিগের বীর্যাহানির কারণ 



৪৩৬ মধ্যযুগে বাঙলা । 

অন্যদিকে সন্ধান করিতে হইবে । বিহারে পালবংশের তুর্বল শেষ বাজ! 

পাঠান ঝঞ্চাবাতের অগ্রভাগে তৃণের মত উড়িয়া গেলেন; সংধারামের 

নিরীহ বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল (কেহ বা নিহত কেহ না পলায্সিত হইলেন। পশ্চিম- 

বঙ্গ বিজেতার প্রথম তরঙ্গ সহা করিল; ক্রমে পশ্চিমোত্তর ও উত্তর বঙ্গ 

মুসলমানের অধিকৃত হইল। কয়েক বৎসর ধরিয়। যুদ্ধ ব্যাপারের পরে 

«দেবকোট হইতে লক্ষৌর পর্য্যন্ত” অধিকৃত হইয়াছিল একথ। ইতিহাসে 

হ্বীকৃত। আরও অনেক পরে সপ্তগ্রাম পধ্যস্ত মুসপমান শাসন বিস্তৃত হয়; 

প্রতিপদে যুদ্ধব্যাপার এবং দেবমুস্তি ও দেউল ভঙ্গ ব্যাপার চণিয়াছিল। 
পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র 'যে সমস্ত অর্ধভগ্ন বিঝুরমুর্তি দৃষ্ট হয়, তাহ! এই যুগের 

দ্বন্দের পরিণাম; কালাপাহাড়ের স্কন্ধে সমগ্র অপরাধ ভবিষ্যতে ন্যস্ত 

হইয়াছে । 

গৌড়ের মুসলমান সুলতানগণ যখন দিলীশ্বরের অধীনতা৷ শৃঙ্খল মুক্ত 
হইয়। স্বাধীন হইলেন, তখন তাহাদিগকে বাঙ্গলার বুদ্ধ-ব্যবসায়ী লোককে 

স্বপক্ষে আনিতে হইঙ্লাছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে গৌড় এবং স্থুবর্ণগ্রামের 
শাদনকর্তাদিগের পরম্পর সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহছের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দু- 

মুসলমান পাঠান সামস্তদিগের দল পুষ্টি করিয়াছিল। সামহুদ্দীন্ ইলিয়াস্ 
শাকে পমুর্ঘদন্ত করিবার প্রয্নাসে দিলীম্বর ফিরোজ শ। যখন অগণিত সৈন্ 

লইয়। বাঙ্গল। আক্রমণ করেন, সে সময়ে বালার রাও, রাণ। (জমিদার ) 

গণ কেহ বা তাহার পক্ষে আবার কেহ ব৷ ইলিয়ান্ শার পক্ষে যুদ্ধে যোগ 
দিয়াছিলেন (গ)। একডালার সুদৃঢ় ছুর্গের সম্মুখে ২২ দিন তুমুল যুদ্ধ 

খে) তারিখ-ই ফিরোজশাহী (109: ৮৩]. 111). গৌঁড়ের সমীপে বর্তমান 
সাহুল।পুরের নিকটে একডালার ছূর্গ ছিল। এঁতিহানিক আফিফ. এখানে বাঙ্গালীকে 
“রুপভীরু' বলায় অনেক ম্বদেশ-প্রাণ লেকের হাদয়ে আঘাত লাগিয়াছে। কেহ ব৷ 

"স্বদেশের ম্বাতভ্্রা রক্ষার্থ'--ববাঙ্গালী ঘুদ্ধে প্রীণ দিয়াছে, ইহাও বগিতে প্রস্তুত । 



একডালা অবরোধ । ৪৩৭ 

চলিয়াছিল। মুসলমান এ্তিহাসিক এ ক্ষেত্রে বঙ্গীয় পাঁইক সৈন্তের 
ভীরুতার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দিল্লীশ্বরের পরাভবের কারণ নির্দেশে 
তিনি যে কাহিনীর অবতারণ। করিয়াছেন, তাহাতে তাহার অনেক কথা 
কাব্য ভাবেই গ্রহণ করিতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, একডালা! যুদ্ধে 
বাঙ্গালী 'পাইক” প্রথমে বাহ্বাশ্ফোটন কর্রিলেও যুন্ধকালে ভূমি চুন 
করিয়। প্রাণরক্ষার্থ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্ত তারিখ মোবারক- 

শাহীর গ্রন্থকার ছিখিয়াছেন, বাঙ্গালী সেনাপতি সহদেও এবং অন্ত অনেকে 

নিহত হইয়াছিলেন। আবার (ফরোঁজ-শাহীর পৃষ্ঠাতেই লিখিত আছে যে, 

নিহত বাঙ্গালীর মস্তকের জন্য এক এক রৌপ্য তঙ্ক। দিবার আদেশ হইলে 

দিলীশ্বরের সমগ্র সেনাদল মাথ। কুড়াইতে লাগিল; সপ্তক্রোণী বুদ্ধস্থলে 
সমস্ত দিন কুড়াইয়৷ এক লক্ষ আশী হাজার মন্তক স্তপীকৃত হইয়াছিল। 

ইলিরান্ শ। এখানে সম্মুখ-যুদ্ধে পরাভূত হইয়া একডাল। ছুর্গে সদলে প্রবেশ 

করিষ়। মত্মরক্ষ। করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হুর্গ- 

প্রাাদের |শরোভাগে সাশ্রন়না মুঘলমান-রমণীগণকে লক্ষা করিয়া এবং 
বুদ্ধ চলিলে আরও মুনলমান নিহত হইবে বলিয়া, ধর্ম প্রাণ সদয়-হৃদয় 

ফিরোজ শ! ষে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথ! বিশ্বাস ' করিতে হুইলে 
অনেকটুকু কবিত্বের গ্রয়োজন। আবার চৈত্রমাসে মশফের উৎপাতে 
ও পরে বন্তা আসিয়। দেশ ভাপিয়! বাইবে ভাবিয়। দিলীশ্বর প্রত্যাবর্তনের 

আদেশ দিরাছিলেন, এই কথার উল্লেখ করিয়া! এঁতিহামিক মহাশয় অতি- 

মাত্রায় কল্পনার প্রশ্রয় দিয়াছেন। প্রকৃত কথা, সমগ্র শক্তি প্রয়োগ 
করিয়া সন্মুখ-বুদ্ধে হঠাইগ্বাও একডালার দুর্ভেস্ ছুর্ম অধিকারের আশ! 

ইহার! রণ হর্খবদ ষধ্য এনিয়াবাসীকেও ধুঞকাধ্যে সেকালের বাঙ্গালীর জগ্রে স্থান 

দ্বিষেন না ॥ ইতিহাসের আলো'চনাটা। অস্ততঃ খুব জে!রে ত চলিতেছে ! 



৪৩৮ মধ্যযুগে বাঙ্গল! ৷ 

স্ুদূর-পরাহত দেখিয়াই স্থবিজ্ঞ ফিরোজ শ। সে বার মান লইয়। ফিরিয়া 

ধান। ইলিয়াসের মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি বাঙ্গল! আক্রমণ করিলে 

ইলিয়াসের সুযোগ্য পুত্র সেকেন্দর শ। আবার একভাল দর্গে আশ্রয় 

লইলেন ; বাদশাহী দলের মঞ্রনিকাদি যন্ত্র প্রয়োগে (তখন কামানের সৃষ্টি 

হয় নাই) মুগ্মর প্রকাণ্ড ছুর্গ-গ্রাকারের এক অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে নিশ!- 

যোগে উহার সংস্কার হইঙ্গ। পেকন্দরের সেনাদদল অসম-লাহদে বুদ্ধ 

করিলেও তিনি বুঝিপেন যে, এবার ছুর্গ রক্ষা অসম্ভব হইবে। এ দিকে 

ফিরোজ শ। দেখিলেন, প্রথমবারের মতই গে।লষোগ, পিতার যোগ্য-পুত্র 

সেকন্দর নাম সার্থকই বা করে; এমন সমগ্নে বাঙলার স্থলতানের পক্ষ 

হইতে দূত আনিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। দিলীর বাদশাকে নামে 

মাত্র প্র শ্বীকার করিয়৷ “খোতৎ্বা” পাঠ হইবে, সেকন্দর শ্বাধীনই থাকি বেন, 

এই ভাবে সন্ধি হইয়া গেল। : 

বাঙ্গলার সামস্ত হিন্দু ভূম্বামীদিগের মধ্যে অনেকে এই ঘুদ্ধ ব্যাপারে 

যোগ দিয়াছিলেন, এ কথ পারনী ইতিহাসেও স্বীক্ৃত। গৌড়ের ইতিহাস 

লেখক পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবস্তী বু অনুসন্ধানে এই সমরে রাড়ীয় 

্রাঙ্গণের কুতি€ত্বর বিবরণ আবিফার করির়। গিয়াছেন। ইনিয়াস্ শ। 

বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপে ্বপক্ষের হিন্দু যোদ্ধবর্গীকে উপাধি দান করিয়'- 

ছিলেন। “তিনি চট্রবংণীর় ছুর্ষ্যোধনকে “বঙ্গভূষণ' এবং মুবারক পক্ষী 

হিন্দু জমিদারগণকে পরাস্ত করায় পৃতিতুণ্ড বংশীয় চক্রপাণিকে 'রাজজয়ী' 

উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু জমিদারের! সম্রাটের 

পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ধাঁহারা! সম্রাটের পক্ষ অবলস্বন করিয়া- 

ছিলেন, তাহাদের মধ সাগরদিয়ার মহাধনী উদ্য়ণ কৰিকঙ্ছন এবং মুরারি, 

মাধৰ প্রভৃতি তাহার সপ্ত বীর পুত্র প্রধান ছিধেন। সম্রাট রাট়ীয় কুলীন 

বিবর্তন চট্টোকে 'রাজা” ও মনোহর বঙ্গভৃষণের পুত্র শ্রীরামকে “থান' 



ব্রাহ্মণ জমিদার । ৪৩৯ 

উপাধি দিয়াছিলেন* (৮)। সেকন্দর শাও পিতার মত হিন্দু-তৃম্ব।মী বর্কে 
স্বপক্ষে লইয়! কার্ধ উদ্ধার করিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশার বিরুদ্ধে 
অভ্ান তখন দেশীক্ লোকের সহায়তা তিন্ন সম্তবপর ছিল না) ইলিয়াসের 
সময় হইতেই স্থুলতানদিগের চে থাকে, যাহাতে হিন্দু প্রজার সম্পূর্ণ 
সহানুভূতি পাও! যায়। আবার প্রত্যন্ত ভাগে হিজলীর হিন্দু-ভূম্বামী 
হরিদাস এই বুদ্ধে সাহাধ্য দান করেন নাই বলিয়৷ সেকন্দর যে একদল 
সৈন্ত পাঠাইয়াছিলেন, তাহার! একবার পরাস্তও হয়। নবদীপের 
সমীপবস্তাঁ পুব্ছুলের ( এখন সংস্কৃতে পূর্ববস্থলী ) মুকুট বলায় নামক জনৈক 
বীরধর্ম। টব্দিক ব্রাহ্ম ভূম্বাদী বাদশ! ফিরোজ শার নিকট “পাঞ্জা পাইয়া- 
"ছিলেন বলিল গৌড়ের ইতিহাসে পিখিত আছে, কিন্তু অনুসন্ধানে জানা 
ষায় যে, এই ব্রাহ্মণ যে'দ্ব-পুরুষ নবদীপের নিকটবর্তী সমুদ্রগড়ের সপ্তশতী 

ব্রাহ্মণ নায়ক । সমুদ্রগড়কে কেহ ব| সমুদ্রসেনের কেহ বা সমুদ্রগুণ্ডের 
নামের সহিত সংযুক্ত করিতে চাহেন। এই প্রাচীন স্থান কাটোয়া হইতে 
কালন! পর্যান্ত বিস্তৃত .“সাতদইকা” (সপ্তশতিক ) পরগণার রাজধানী; 
সাতশতী ব্র'ন্গধ জমিদার সুদীর্ঘকাল ইহ! অধিকার করিয়। আদিয়াছেন। 
মুকুট রায়ের সহিত পাঠান জায়গীরদ!রের সংঘর্ষ, তীহার প্রাণনাশ এবং 

তাহার উত্তরাঁধিকারীকে বলপুর্ব্বক মুদলমান করার প্রবাদ এখন. নান! 
ভাবে কথিত হইয়া থাকে (৯)। এখনও সমুদ্্রগড়ের ক্ষুদ্র ভূম্বামী হিন্দু 

(৮) গৌড়ের ইতিহাস; ৬রজনীকান্ত চক্রব ভী। . 
(») গোঁড়ের ইতিহাসে লিখিত আই্ছে, মুকুট রায় বর্তমান পাবনা, ফরিদপুর, 

যশোর, খুলনা, বর্ধমান এই সব জেলার ঈমিদার ছিলেন। ইহ! ভ্রম মাত্র।॥ এতর্দুর 

বিস্তৃত জমিদারী নে যুগে অনন্তব ছিল; জমিদার কথাটাও সে যুগের তৃম্বামীর প্রতি 
প্রয়োগ ঠিক নয়। অন্ধ স্থ(নের মুকুট রায়ের প্রবাদ এই মুকুটে শোতিত হইর়| গোল 
বাধাইয়াছে, মনে হয়। রাজ! গণেশের পুত্র জনার্দনের সদলে মগরাজের সাহায্যে 
যাও গঞ্জ মাতর। 



৪৪৩ মধ্যযুগে বাঙলা । 

ও মুসলমানী ছইটি নাম গ্রহণ করেন, এবং তাহার অধিকারে হিস্কু দেব- 

পুজার জন্ত বৃত্তি নির্দি্ট আছে। সমুদ্র্গড় এবং ভূরম্গট এই ছুই স্থানের 
প্রাচীন ব্রাহ্মণ ভূম্বামীবংশই যুদ্ধাদিকার্ধ্যে কৃতিত্বের জন্ত প্রসিদ্ধ। বরেন্দ্রের 
ব্রাহ্মণ ভূম্বামীদিগের কথা পৃর্বেই বল! হইয়াছে; ইহাদের আনেকে গৌড়- 
রাজের সহায় ছিলেন; শেষে গণেশ নিজ তূঙ্গকলে গেড়ে বাদশ। হন। 
হতরাং ব্রান্দণ বল হরণ কর। দূরে থাকুক, বল আহরণে যথেই সাহায্য 
কযিস্তা আসিয়াছেন। সেকালে সকল জাতির বাঙ্গালীকেই বীরকম্মে 

নিয়োজিত দেখা যায়) সমৃদ্ধ লোকের পুত্রের। অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে কুস্তি, 
লাঠি খেল! প্রভৃতি অভান করিতেন, ইহ! অল্লকাল পূর্বেও লোকে 

প্রত্যক্ষ করিয়াছে । 

সম্প্রতি যু জালালুদ্দীনের সমকালবর্তী ( ১৪১৬-১৮ খুঃ ) দন্গুজমর্দদন ও 
মচেন্্রদেবের যে সমস্ত মুদ্রা আকিষ্কিত হইয়াছে, তাহাতে জল্পনা কল্পনা 

বাদ দিয়! একথ। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইহার! মুসলমান রাজের 

প্রতিকূলে অভযার্খান করি পূর্ববঙ্গে স্বাধীন হইয়াছিলেন। স্বতন্রাং এ 
কালের বাঙ্গালী কেবল পাঠান-রাজের সহার়ত। করিবার নিমিত্তই অস্ত্র 
ধারণ করিত এমন নহে? হিন্দু রাজ। বঙ্গদেশ ভাগে ভোগ করিতেন এবং 

সময়ে পাঠানদলকে নিজ্জিত করিয়। স্বাধীনও তইদ্বাছেন। ভাব্সী প্রভৃতি 

বিদ্েশীয় সৈম্তের সাহাষ্যে পাঠান-রাজের আত্মরক্ষা করিবার উদ্যোগের 
ফলে শেষে হাব্সীর।ই গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়া! পড়িয়াছিল। হোসেন 
শ। হাব্সী ও দেশীয় পাইক সৈন্তের অধিকাংশকে বিদায় দিয়! বাহলার 
হিন্দু মুসলমান দ্বারাই তাহার প্রচণ্ড বাহিনীর একাংশ পূরণ করিয়াছিলেন। 
কেশব ছত্রী তাহার শরীর রক্ষী সেনাদলের অধিনায়ক থাকায় হিন্দু-সৈন্াই 
এ কার্যের ভার পাইগ্লাছিল, উহার অনেকে বাঙ্গালী ছিল, ইহা ধরিয়! 
বওয়া যাইতে পারে। হোসেন শার “বঙ্গাল” এবং "গৌর মল্লিক, 



বাঙ্গালী সৈন্য । 8৪১ 

উপাধি-ধারী সেনাপতি যুগলের কথাও বিাশিষভাবে উল্লেখের যোগা ; 

বাঙ্গাণী সৈনিক তাহার বড় অল্প ছিল না। বঙ্গের প্রত্যন্ত ভাগের হিন্দ্ 
রাঞ্জগণ সেকালে বলবীর্যা হীন হন নাই। কামরূপ কামতা ও ত্রিপুরার 

সহিত যুদ্ধ বাঁপার ইচার প্রমাণ। বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে একালে 

উত্তরে অজ্জুন রাজ! প্রতাপেতে যম। মুলুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়। তক 

লীম+ নির্দে দেখিয়া কেহ কেহ উত্তর বঙ্গের স্বাবীনতা কল্পন।! করেন। 

এ অজ্ঞুন বাঙ্গলার কি কামরূ'পর তাহা স্থিরতর হয় নাই। কামরূপ ও 

আসাম বিজয়ের নিমিত্ত হোসেন শার সময় হইতে মীরম্ুমলার শাসনকাল 
পর্যান্ত বঙ্গীম্ন মুদলমাঁন রাজ বহু রণতরী প্রয়োগ কুবিয়াছিলেন ; ইস্ার 

মাঝি-মাল্প। মাত্রই বাঙ্গালী ছিল, দৈনিক বিদেশী এ কথ। বলা যায় ন1। 

স্থবিগাত শের খার বঙ্গবিজয়ের সময়ে যে যুদ্ধ সংঘটন তয় তাহাতে 
এঁতিহাসিক বাঙ্গালী হিন্দু-মুসপমান পেনার রণকৌশলের যণে্ট সুখ্যাতি 
করিয়াছেন (১*)। কৌশলী শের খঁ। সম্মুখ যুদ্ধে পলায়নের ভাণ করিয়া 

বঙ্গীর গৈম্তকে প্রথমে বিশৃঙ্খল করিলেন? শেষে অন্তরালে সুমজ্জিত অপর 
সেনাদল প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইলেন। 

ুমাযুনের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে শের দেশীয় জমিদারের সাহাষা পাইয্াছিলেন ; 
্টাহার মত রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে সত্বর দেশীয় লোকের সহানুভূতি জান্ড 

সহজ হইয়াছিল। কথিত আছে, গণেশের বংশধর ভাতুড়িয়ার রাজা! 

অন্ুপনারায়ণ পাঁচ হাজার জমিদারী সৈন্য দিয়! শের খাঁর দ্বিতীয় বার 

যুদ্ধাভিষানে সহারত। করেন এবং কনোজের নিকটবর্তী এই যুদ্ধে শেরের 

জয় হইলেও রাজপুত্র মুকুনননারাপঘণ নিহত হন (১১৯)। শের শার সদর 

ব্যবহারে বাঙ্গালী হিন্দু-মুপলমান দীর্ঘকাল তাহার বংশের ছিতকামন! 

(১০) নাহতাত-1-91567 99811-601106 5৩1 [ডি 

$১১) গৌড়ের ইতিহাস--১৬২ পৃঃ । 
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করিয়াছে; কাহারও কাহারও মতে আদিলের হিন্দু নেনাপতি ও মন্ত্রী 
হিমু ( হেমচন্দ্র ) বাঙ্গালী । ৃ 

সোলেমান কররাণী দেশীঃ হিন্দু-মুললমানের সহাক্তায় বিহারের রাজ- 

দণ্ডের সঙ্গে বঙ্গের ভাগ্যও সংযোক্জিত করেন, দেশীক্ক প্রবাদ এবং কররাণী 

ংশের হিন্দু-প্রীতি এ কথার সমর্থন করে। সৌলেমান্ গৌড় হইতে 
রাজমহল যাইবার পথে টাড়ায় নুতন রাজধানী ও দুর্গ স্থাপন করেন, পৃর্ব্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে ; গৌড়ের জলবাধু তখনই অস্বাস্থ্যকর হুইয়। উঠিয়াছিল। 

সোলেমান্ এবং দাযুদের সুযোগ্য লেনাপতি কালাপাহাড়ের বিজর়-বার্ত। 
বল! হইয়াছে । তাহার সম্বন্ধে প্রচলিত নানা গর্ের মধ্য হইতে প্রকৃত 

ইতিহাস নিষফ্াশিত কর। দুরূহ হইলেও উল্লেখযোগ্য । তাহার শ্তামবর্ণ 

সুদীর্ঘ বপু “কালাপাহাড়” নামের জনক হইলেও গল্প তাহাকে “বুদ্ধিমান্, 

মেধাবী, পরম বৈষ্ণব, সাহলী, দীর্ঘকার, গৌরবর্ণ, স্ুপুরুষ"--ইত্যাদি 
বিশেষণে অদ্ভুত করির তুলিয়াছে! বারেন্র ত্র হ্গণ কুমার গৌড়ে রাঁজ- 
কা্ধ্য নিয়োজিত ছিলেন, ওথেলোর মত বীরত্ব গুণে গৌড় রাজবংশেক্র 

কোন ডেদ্ ডেমোন! পাইয়। মুনলমান হইয়াছিলেন এবং ধরন্মাস্তর গ্রহণের 

ফলে সঞ্জাত অতিরিক্ত গৌড়ামি দেবদেবীর মুত্তি ভগ্ন ব্যাপারে তাহার 

কুকীস্তিকে অমর কবিম্াছে, এই পর্ধ্যস্ত প্রামাণিক প্রবাদ। শেষে এক- 
টাকির। ভাছুড়ী বংশে তাহার জন্ম এবং সুলতান-ছহিত। “ছুলারী” তাহার 

প্রণয়পাত্রী, এইবূপ নাটকীয় সংযোগে তাহার গল্প আরম্ভ হইয়! বধাভূমিতে 

পাঠ!ন রাজকুমারী কলগ্ন হইয়া তাঁহাকে ব্ুক্ষা করিয়াছেন? হিন্দুত্বের 

গণ্ডীতে ফিরিতে জগন্নাথে হত্য। দিয়া বিফল-মনোরথ হওয়ার পরে সমগ্র 
হিন্দু-সমাজের এবং দেবদেবীর উপর তাহার জাতক্রোধ হইয়াছিল, ইত্যাদি 
কাহিনী স্থষটি অভি-জন্প দিন মাই হইয়াছে। তাহার নার কতার বাঙ্গালী- 
মুসলমান সৈন্ধ যে কামরূপ. হইতে উড়িদ্য। পর্যন্ত বিজয় কাণে মূর্তি ভগ্ন. 
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করিয়। কুকীন্ডি ঞ্চর করিগ্নাছিল, ইহ! এতিহাসিক সত্য। দায়ুদের সহিত 
মোগল-সৈগ্তের দ্বিতীয় বার যুদ্ধে অসম সাহসে সৈন্ত চালনা করিয়া কালা-- 
পাহাড়েব্র পতন হইয়াছিল। ৃ 

আকবরের বঙ্গ-বিজেতা সেনাপতির দল পাঠান দলনের পরে ভৌমিক 

জমিদাব্রবর্গের সহিত ষে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, 
তাহার বিবন্দণ পূর্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে । এ কালেও বার-ভূ'ইয়ার 

প্রভূশক্তি প্রবল ছিল $ দেশে যুক্ধ-ব্যবসা়ী লোকের অভাব ছিল ন1। 

প্রত্যন্ত ভাগে কোচবিহার, ত্রিপুরা» বিষুপুত্ন প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের 

প্রভাবে তখন শিক্ষ।-দীক্ষার প্রস/র হইতেছিল, বাহুবলও অল্প ছিল ন|। 

প্রতাপাদদিত্য বা কেদার রায় ত বাহুবলে মোগলের সহিত স্পর্ধা করিয়া- 

ছিলেন? চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র এবং ভূষণার মুকুন্দ রায়ও শক্তিশালী ছিলেন। 
বরেন্দ্র এবং মধ্যবঙ্গের সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানের জমিদারের। রাজ। টোডর 

মল্লের শাদন-নীতিতে মোগল বাদশার অনুকূলে সহারত1 করিয়া আত্মরক্ষা 

করেন। শেষ মহামোগলের রাষ্ট্রনীতি এবং মাননিংহের সৈম্তবল বাঙ্গালী 

হিন্দুর শক্তিনাশ করির। বঙ্গদেশকে সম্পূর্ণরূপে পদানত ও বলহীন করিয়। 
ফেলে। অতঃপর বাঙ্গালী হিন্দু আর যুদ্ধকার্ষে। পূর্ব্বের মত কৃতিত্ব 
দেখাইবার অবকাশ পায় নাই। মোগল মহীরুহের শীতল ছায়ায় মোহ- 
নিদ্রার আবেশ আনিয়। পড়িল। পরবন্তী জমিধানেরা যে দৈশ্ৃদল 
রাখিতেন, তাহার! সামমিক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লাঠি তরবারী চ!লাইয়াই 

বাাছুরী দেখাইত। 

পূর্ব্বে ধাহা বল! হইয়াছে তাহ! হইতে বুঝা যাইবে যে, হিন্দু রাজ 
কালে ধাহার। সামন্ত নরপতি ছিলেন, পাঠান আমলে তাহাদেরই স্থলাভি- 

বিক্ত ভূম্বামীবর্গের অনেকে ভৌমমকে পরিণত হন ? মুমলমান অধিকারে 
বিশেষতঃ মোগল যুগের ব্যবস্থায় নব জমিদার দলের হৃষ্টি। ইহার! পুর্্বতন 
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ভূম্বামীর অন্থকরণে গড়বন্দী বাটা, জমিদারী সেন।দল এবং 'মপর রাজচিহ 
ধারণ করিলেও পূর্বের প্রভূশক্তি হারাইয়াছিলেন। বাগলার জল বাধু 

বীরধর্ম্মের পোষক ল! হইলেও প্রয়োজনবশে সে যুগের বাঙ্গালীকে যুদ্ধ- 
কার্যোও লিগু হইতে হইত । বঙ্গের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত গড় পরিখার 

ভগ্নাবশ্ষ সে কালের অবস্থা এখনও বুঝাইয় দেয় । উত্তর-বঝঙ্গে দেব- 

কোঠ, বাণগড়, মহাস্থানগড় প্রভৃতি প্রাচীন ছর্ণের ভগ্নাবশেষ হিন্দুধুগের 

স্থৃতি জাগাইয়! চিত্তবিভ্রম আনয়ন করে। জমিদারী এবং পাঠান-মোগলের 

গড়গুলি সেকালের বাঙ্গালীর জীবন-সংগ্রামের পরিচয় দিতেছে । মধ্য" 

বঙ্গে প্রাচীন বর্ধমান ভূক্তির মধো ইছাই ঘোষের শ্তামারূপ।র গড়, মঙ্গল- 

কোট, সেন পাহাড়ী, ভরতপুর প্রভৃতির প্রাচীন হূর্গ ব্যতীত সমুদ্রগড়, 

গড় মান্দারণ, শেরগড়, বাজগড় প্রভৃতি অসংখ্য গড় রহিয়াছে। উত্তরে 

প্রাচীকোট ( পাইকোড় ), নগর প্রভৃতি এবং দক্ষিণে মনন! গড় প্রমুখ 

পুরাতন স্থান লোকের মনে কত কল্পনার উদ্রেক করিতে পারে। এক- 

কালে গড়বন্দী স্থানের আবশ্যক ছিল, এবং বাঙ্গালী এত নিজ্জীব ছিল না, 
একথা সকলেই বুঝিতে পারে। জমিদারে জমিদারে যুদ্ধ কলহও অসাধারণ 

ছিল না। প্রতাপাদিত্য-প্রমুখ বীরধর্্মা জননার়ক নিজ নিজ কর্মশালায় 

কামান বন্দুক প্রভৃতিও নির্মাণ করাইতেন। কবির “ঘন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্, 

দামাম! দম্দম্, ঝনর ঝম্ ঝম্ বাজে” বাদ্য বাঙ্গালী পল্লীকেও এককালে 

নাচাইয়। তুলিত তীর তলোয়ার লাঠি শড়কীতে মে কালের বাঙ্গালী 

ক্ষপ্রহস্ত ছিল, একথা এখন গল্পের মত গুনায়। 

বাঙ্গালীর বাছুবলের পরিয়ে পুস্তকের এতটা স্থান দিবার কারণ 

পুর্বেই বলিয়াছি। সর্বদ] একভাবের মন্তব্য শুনিতে শুনিতে এ কালের 

ভদ্র বাঙ্গালীর বিশ্বাস দীড়াইয়াছে যে, এদেশে বীরধর্ম। লোক প্রায় জন্ম- 

গ্রহণই করে.নাই, নতুবা! সপ্তনশ অশ্বারোহী কি একট! দেশ জর করিতে 
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পারিত ! অবতরণিকায় এ উক্তির আলোচনা! কর] হইয়াছে । নিজের 
ঢাক নিজে বাজান সকল জাতির স্বভাব ঃ কিন্তু বীরকর্মে বাঙ্গীলীও নিযুক্ত 
হইত, একথা! বলিলাম বলিয়়াই কেহ এমন বুঝিবেন্ ন। যে, বাঙ্গালী বীরের 
জাতি এই.মত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারও সমর্থন করে। অন্ঠান্ত যোদ্ধঙ্জাতির 
তুলনায় বাঙ্গালীর একার্ষে কৃতিত্ব নগণ্য হইলেও, সেকালে উপযুক্ত অবসর 
ও শিক্ষা! পাইয়। লোকে সময়ে বুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণণানও করিয়াছে । “দেশের 
জন্য”_-ভাবের উদয় না হইলেও প্রতুর কার্ষ্যে আত্মনিয়োগ একই উদ্দে্ 
জ্ঞাপন করিতেছে । “রণে এয়ো” নামে এক কুমারী ব্রত পুর্ব বাঙ্গালীর 
ঘরে চলিত ছিপ | উত্তর-বলের কৈবর্ত এবং পশ্চিম-বঙ্গের গোপজাতি 
পৃর্বকালের বাঙ্গালী রাজার প্রধান বল; গোপভুমি ও মল্লভূমি পু 
বীরভোগ্যাই ছিল। মধ্যযুগে, বদ্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয় এবং বাকুড়ার বাগদী 

জাতি সাহসে অতুল ছিল, এখন নিরীহ হইয়াছে । ভবিষ্যপুরাণে বীর- 
ভূমির লোক ভাল তীরন্দাজ এ কথার উল্লেখ আছে। ছুই শত বংসরও 
অতীত হয় নাই, বর্ধমান এবং বিষুপুর রাজের মধ তুমুল যুদ্ধে অনেক 
তীর শড়কী এবং বন্দুকের ক্রীড়া! হইন্! গিয়াছে । লাঠিতে বাঙ্গালীর 
কৌশল অতি অল্পকাল পূর্বেও ছিল। এখন লেখনীমুখে বুন্ব-ব্যাপার 

চ'লয়াছে। 

' লেখনীর কথান্প মনে পড়িল, খ্রাীতহাপিক যুগে বঙ্গবাদী উহার বলেই 
কীন্তিলাভ করিয়া আমিতেছে। হিন্দুরাজার ধর্মাধিকরণ, মামাত, মহা- 
মাগুলিকের কার্ধয দেশের লোকেই করিবে, ইছা স্বভাবিক। পাঠ'ন 
অধকারেও শাস্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু রাজ- 

দরবারে লেখাপড়ার প্রধান প্রধান কাধ্য দখল করিয়৷ বমিয়াছিল। 

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গৌড় রাজ-সরক!রে প্রথম যুগ হইতেই প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছেন; রাজধানীর নিকটের লোকেই “চাকরীর স্থধোগ পায়। 



৪8৪৬ মধ্যযুগে বাঙ্গলা । 

দূরবর্তী স্থানের বৃত্তিভোগী লোকের সন্তানের! ক্রমে গৌড়ের দিকে আর 
হইয়া কর্মকুখলতায় প্রধান স্থ'ন অধিকার করিয়া বপিয়াছিল। এই জন্ত 
দেখিতে পাই, স্থপপণ্ডিত: কারস্থ কবি কুলীন গ্রামের মালাধর বন্ুর জ্ঞাতি 

ভ্রাতা গো'পীনাথ হোসেন শার রাজস্বসচিব হইয়া পুরন্দর খঁ। উপ!ধি লাভ 

করিয়াছেন (১২)। রূপ-সনাতনের মাতুলবংশ গৌড়ের রাজ-সরকারে 
কার্ধ্য পাইয়া নিকটে রামকেলীগ্রামে বস মারস্ত করিয়াছিলেন। রিপা 

তিন ভ্রাতা নবদ্বীপে সংস্কৃত পাঠ করিয়া শেষে গৌড়ে গিয়। কর্মুকুশলতা 
দেখাইয়া! উচ্চপদ্দ লাভ করেন। রূপ হোসেন শার দবিরখাস (7৮216 

9০151 ) এবং মনাতন সাকর মল্লিক ( চ1721706 11015661 ) 

হইয়াছিলেন ) পারসী ভাষায় বুৎপত্তি না থাকিলে ত্ররূপ উচ্চপদ প্রাপ্তি 
অবশ্ত সেকালে সম্ভব ছিল নাঁ। তখন বাঙ্গালী হিন্দু “অধিকারী”, চৌধুরী 
প্রভৃতি উপাধিতে রাঁজন্ব আদায় পরিদর্শন করিতেন 3 অনেকস্থলে হিন্দু 
ডিহীদারও নিয়োজিত হইতেন, ইহার প্রমাণ পাঁওয়] গিয়াছে । স্ুবুদ্ধি 
রায় গৌড় অধিকারী” এবং সনাতন গোম্বামীর €জ্য্ট ভ্রাতা “ডিহীদার” 

ছিলেন, একথা চৈতন্য চরিতামুতে পাই। পরবর্তীকালে কানুনগোর 
কার্য বাঙ্গালী কায়স্থের এক-চেটিক়া মত হইয়। উঠে। তখন যেষে 
পরিমাণে পারসীতে কৃতবিষ্ক হইত, সে সেইরূপ উচ্চ নীচ রাজকর্্ম পাইত। 

প্রতাপাদিতোর পিত', ভূতপূর্বব কানুন্গোর মোহরের শ্রীহরি (বিক্রমাদিতা) 
দাযুদের পবিরখাল” হইয়! কিরূপে ভুরি পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী হন 
নে কথা বল। গিয়াছে । “তদর্ঘং রাজ নেবায়াং* বলিয়া নিষ্কই বৃত্তির মধ্যে 

(১২) প্রবাদ বলে, এ গোপীনাথ কেবল লেখনী বংশীই ধারণ করেন নাই £ 
 পুরন্দর খা পদবী পুরনার মীমক স্থানের যুদ্ধজয়ের ফল। বীরতূমির পুরন্দরপুর কি এই 

নব 'গৌভাগা লাভ করিবে? এই পুরপর খা দক্ষিণ রাটীয় কারের প্রথম একাই 
10 সরীকয়ণ) করিয়াছিলেন । : ৃ | 



চাকরীর উপাধি । ৪৪৭ 

চাকরীর স্থান নির্দেশ করিলেও বাঙ্গালী সুচিরকাল রাজ-সেবার ফলভোগ 
করিয়৷ আ'সয়াছে। মোগল অধিকারে বাঙ্গালী হিন্দু উচ্চপদগুণি প্রায় 
সমস্তই অধিকার করিয়া বসিয়াছিল ) শেষদিকে “নায়েব নাজিম*-_অর্থাৎ 
লেফটেনাণ্ট গব্ণ:রের পদও হিন্দুর অপপ্রাপ্য ছিল না। বলা বাহুলা, তখন 
বাহার| উচ্চ বাজপদে অধিষ্ঠিত হইতেন, সেকালের নিয়মে তাহাদের 
সকলেই ৫সনানায়কের কাধ্যও করিতেন । নবাবী আমলের ইতিহাসে এ 

ব্ষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা গিয়াছে । সে কালের জমিদারবর্গ সমাজের 

নেত1 ছিলেন £ মোগল আমলের নূতন অমিদারবর্ণের অনেকে চৌধুরী বা 

কানুন্গোর কার্য করিতে করিতে অর্থসঞ্চর় করিয়া! ব! অগ্তরূপ সুযোগে 

জমিদারী প্রাপ্ত হইগ়্াছিলেন। মজুমদার, তরফদার, সরকার, বক্সী, 
মুন্সী প্রভৃতি উপাধি পাঠান যুগের ; হাজারী, তালুকদার, চাকলাদার, 

পরবর্তীকালে উদ্ভূত। এই সমস্ত রাজকাধ্যে অর্থ উপাজ্জন করিয। 
অনেকেই ভূম্বামী হইন্জ। উঠিতেন। পিতৃপুরুষের পদবী পাই পরবতী 

ংশধরগণ লড়াই ন! করিয়াও বক্সী ব। হাজারী, খানান! আদায়ের সহিত 

কোন সম্বন্ধ না রাখিয়াও মজুমদার তরফদার প্রভৃতি উপাধিতে পুরুষানু- 
ক্রমে দখলিকার হুইন্না বদিতেন। অব্ঠ সেকালের নিয়মে পুত্র অনেক 
সময়ে পিতার চাকরীরও উত্তরাধিকারী হইত বটে, কিন্তু পরে চাকরীর 

সহিত স্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটিলেও উপাধি স্থির থাকিত। তাই ব্রাহ্মণাদি সকল 

জাতিতেই এখনও বক, মজুমদার, সরকার, তরফদার দেখিতে পাই। 

অনেক বল্সী, সরকার ব্রাহ্মণ একালে ব্রাঙ্গণত্ব প্রতিপাদক “উধ্যে' সংযোগের 
পক্ষপাতী; তাহার! ভাবিয়া দেখেন না, তাহাদের পদবীর মধ্যে প্রাচীন 
যুগের স্বৃতি, তৎসহ বাঙ্গালীর অধিকার, কি ভাবে জড়িত রহিয়াছে। 

.. কর্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দুর দক্ষত| বিষয়ে অতি সংক্ষেপে বাছা বল! 

হইল, তাহ হইতে সেকালের শিক্ষ! দীক্ষার ও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া বাইবে। 



৪৪৮ মধ্যযুগে বাঙলা । 

ব্রহ্মণের উপর একটা মস্ত অভিযোগ যে, তাহার। বিদ্যা শিক্ষার পথ ও 

রুদ্ধ করিয়াছিল। শাস্ত্রে যে বিদ্যায় শুদ্রের অনধিকার বল! আছে, তাহা 

কিন্ত ব্রহ্মবিদ্য। $ অবশ্য ত্রন্মবিদ্যাই সাত্বিক হিন্দুর নিকট একমাত্র বিদা1; 
অন্ত গুলি “কলা বিদ্য।,--ইহাতে পকলেরই প্রবেশ-পথ অধাব্রিত। অধিকার- 

বাদের সমালোচন! এ গ্রন্থে অনধিকার চচ্চাই হইবে; কিন্তু গ্রদঙ্ত বলা 

উচিত যে, যেমন ওবেশিক। পাশ ন! করিলে উচ্চশিক্ষার ছার উন্মুক্ত হয় 

না, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যারও দোপান আছে, ইহাই প্রাচীন হিন্দুর বিশ্বান 

ছিল। ব্রাঙ্গণ-কুমার সংস্কার ও শিক্ষার বলে যে পথে সত্বর অগ্রসর হইতে 

পারে, স্ত্রী শৃদ্রাদি সেরপ সহঞ্ষে পারে না) সাধনের পথে ক্রম আছে, 

ইত্যাদি তাহাদের বক্তব্য । অবশ্ঠ যে ধুগে ব্রাহ্মণ শুদ্রাধম হইয়। দাড়াইবে, 

সে কালের কথ! তাহারা! আদৌ ভাবেন নাই। সে কালের ব্রাহ্মণের শিক্ষা 

দীক্ষার কথ। প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বেই কিছু কিছু বল! হইয়াছে । বর্তমান অর্থকরী 
বিদ্যার প্রভাবের যুগে প্রাচীন ব্যবস্থ। নিতান্তই সেকেলে বণিয়। অবজ্ঞাত 

হইবে সন্দেহ নাই । অন্ন-সমস্তা এখন বড়ই কঠিন দাড়াইরাছে; এজন্ত 

শিক্ষ। শীক্ষ। যাহ! কিছু সবই “তৈলেন্ধান চিন্তার জটিপ প্রশ্নের মধ্য দিয়া 

বিচারিত হইতেছে। মধ্যযুগে শিল্প বাণিজ্যাদি সমস্তই দেশীর লোকের 

আরত্ত থাকায় এরপ প্রশ্ন উঠিতে পারে নাই । তাই, মুসলমান অধিকারের 

প্রথম অবস্থার বিগ্রব প্রশমিত হইয়। গেলেই বাঞলার ব্রাহ্গণদিগের বিস্তা 

ও ধর্মচ্চ। নবভাবে চাপিত হইয়াছিল দেখিতে পাই। চতুদ্দশ শতাব্দীর 

শেষ দিকে বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশে টোল চহুষ্পাঠীতে সংস্কৃত চচ্চ/র কিঞ্চিত 
উন্নতি দেখ। যায়। 'প্রাচীনকালের জীমুতবাহন, ভবদেব প্রভৃতি মহাত্ব- 
গণের কথ। ছাড়িয়। দিয়া পরবর্তী যুগে বরেন্দে কুলুক ভট্ট বা উদয়নাচাধ। 
এবং রাড়ে বৃহস্পতি প্রমুখ পণ্ডিত সময়ে সময়ে প্রাহ্ভূতি হইয়া শান্ত্রচ্চার 
নিশ্রুভ বন্তিক। উজ্জল করিয়াছেন। কানোজাগত কুলীন-সম্তানের 



সে কালের শিক্ষা ৷ ৪৪৯ 

অনেকেই তখন বিদ্যাদি গুণ লম্পন্ন হইতেন, পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । 
পঞ্চদশ শতাবে নদীয়া সমাজে বিদ্যাচর্চার সমধিক উন্নতির কথাও 

আলোচিত হইয়াছে ; এবং এই কাল হইতে নবন্বীপের আলোক-বর্তিক! 
'হইতে খণ করিয়! বলের নান। স্থানের বিছ্যা-মন্দিরে ক্ষুদ্র দীপ প্রজ্জালিত 
হইয়াছিল। তখন *নবদ্বীপে পড়ি সেই বিদ্য। রূস*্-_পাইয়! পশ্চিম-বঙ্গের 
প্রায় সর্ধক্র এাক্ষণ-সমাজ কিছুকাল মিষ্টন্বাদ সম্ভোগ করিতেছিল। ব্যাকরণ, 

স্বৃতি, হায় পাঠনার নিমিত্ত টোল গুত্যেক কেন্দ্রে স্থাপিত ছিল; এই 

শান্তিময় যুগে ন্বধন্মান্থরাগী ভূম্যধিকারীবর্থ নান ভাবে বিস্তার উৎসাহ দান 

করিতেন । অন্ন-চিস্ত। অল্প বলয়! সংস্কার ও শিক্ষার প্রভাবে গুরুও যেমন 

ধর্ম এবং শাস্ত্রে তদগত চিত্ত হুইস্ন! সোৎসাহে বিদ্য। বিস্তারে ব্রতী ছিলেন, 

ছাত্রও সেইরূপ সম্মুখ চরিত্র বলের জীবস্ত দৃষ্টান্ত গাইর। প্রকৃত মন্ুয্যত্ব 
লাভ কি, তাহ। উপলব্ধি করিতে পারিত। ছাত্রের মানপিক বুক্তিতে 

যে বীজ নিহিত থাকিত, অনুশীলনে তাহার পরিপুষ্টি সাধন সহজ হইয়া 

তাহাকে হিন্দু আদর্শের মনুষ্যত্বের দিকে পরিচালিত করিত । শিক্ষার জন্ত 

সেকালের ছাত্রের ষে আকাঙ্ষা, উৎসাহ, একান্তিকত। ছিল, একালের 

অর্থকরা [বস্তার যুগের লোকের তাহ। হ্যায়ঙ্গম হওয়াও আগ্বাসসাধ্য। 
তখন প্রতিযোগী পরীক্ষ। ব। কণস্থ তথাকথিত জ্ঞানের জন্ত অর্থাদি বৃত্তি 

ছিল না) অধ্যযনই তপ, এই ধারণ বদ্ধমূল থাকার গুরূপরিচধ্য। এবং 

অনেক সময়ে নিজের শরীর পোষণের ব্যবস্থা নিজে করিয়! লইয় ছাত্র শান্্- 
চর্চান্র বিতোর হুইয়। থাকিত। সেকালের টোলের পড়,য়া কাওজ্ঞানহীন 

সংসারে অনভিজ্ঞ, গ্থুতরাং একালের হিসাবে অকর্মণা হুইতে পারে, কিন্তু 

তাহার মন্গব্যত্থবের একট! দিক্ সন র পুট্টিলাভ করিত, যাহ! বর্তমান 

ব্যযহারিক শিক্ষার নিমিত্ত চীৎকারের পের ছাত্রের পক্ষে কোনক্রমেই 

স্ব নহে । ৃ 

২৯ 
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টোল চত্ুষ্প।ঠীতে ছান্র সাধারণতঃ চা"ল দা'ল ও জালানি কা পাইত; 
অন্ান্ত দ্রব্য স্বয়ং সংগ্রহ করিয়। লইতে হইত । ধনাঢ্য লোকে চতুষ্পাঠীতে 
সামগ়িক সাহাধ্য দান করিতেন) জমিদারবর্গ ভূসম্পত্তি এবং বৃত্তিদ্বার। 
আন্ুকুল্য করিতেন। শ্রান্ধাণি ক্রিয়। কর্ম উপলক্ষো সম্পন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-* 
পণ্ডিত ও ছাত্রকে “বিদায় দিতেন। ক্ষুদ্র টোলে ছাত্রের! প্রায়ই গুরু- 

গৃহে 'আহার পাইত; গৃহকার্ষোর অনেক ব্যাপার তাহার। নিজেই হৃষ্টচিন্তে 

সম্পাদন করিত। পরিবারতুক্ত অবশ্ঠ-পোষ্য লোকের সহিত ছাত্রের 

কোন প্রভেদ ছিল মা। এইরূপ টোল চতুষ্পাঠীতে বৈদ্ভের সন্তানের 

প্রবেশাধিকার ছিল $ মুকুন্দ এবং নরহরি সরকার নবঘীপের টোলে, 

দর্শনের পড়য়। ছিলেন, পুর্ব্বেই বল। গিয়াছে। বাটীতে ব৷ গ্রাম্য টোলে 
ব্যাকরণাদি শেষ করিয়। পল্লী বালক একালের কলেজে ভর্তি হওয়ার মত 

নবহীপ প্রভৃতি স্থানের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত। কারস্থ বা অন্ত 
সংশূত্রের হায় ও স্বৃতির টোলে প্রবিষ্ট হইবার নিদর্শন পাওয়। যায় না, 

সম্পর সংশূদ্র গৃহে পঞ্ডিত রাখি সম্তানকে সংস্কৃত ব্যাকরণাদি পড়াইতেন, 
ইহ। চণ্তীকাব্যে শ্রীমস্তের বিদ্যা শিক্ষার কথায় বুঝ। যায়। কারস্থ-কুমার 
মদ্িজীবি হইৰে বলিয়া! সংস্কৃত অপেক্ষা পারসী শিক্ষার নিমিত্তই লমগ্র শক্তি 

নিয়োগ কৰিত। মখ্তবে হিন্দুর পুত্রকে ভর্তি করিয়া লইতে কোন 

বাধ। না থাকিলেও সম্পন্ন হিন্দু গৃহস্থের পুত্র সাধারণতঃ কোন মুললমান 

মৌলবীর বাটাতে গিয়। পারলী পড়িয়া আমিত। ব্রাহ্গণাদি জাতিরও 

রাজনরকারে কাধ্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ষ। থাকিলে পুত্রকে এইরূপে পারনী 
শিখাইতে হইত। কৃষি ব্যতীত শিল্প বাণিক্্যাদি কা্যে বহতর লোকের 
নিয়োজিত হইবার অবসর থাকার সেকালে চাকরীই লোকের প্রধান লক্ষ্য 
ছিল ন! ? সুতরাং অর্থকরী বি্ভার দিকে অয লোকেই আৰু হইত। 
পুরাণ পাঠাদি শুনিয়া হিন্দুর ধর্ শিক্ষার যে লনুযোগ ছিল, মুসলমানের 
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পক্ষে পীর ফকিরগণের উপদেশে সাধারণের ধর্মবুদ্ধি পুষ্ট করিবারও 
সেইরূপ অবকাশ ছিল। কিন্ত অতি নিম্শ্রেণীর হিন্দুরাই সামাজিক কারণে 
ব৷ উদরান্নের জঙ্তই মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। কৃষি-শিরই এই 
শ্রেণীর উপজীব্য হওয়ায় শিক্ষা! তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে 

নাই, কিন্তু পীরের ক্কপায় ধর্ম্মোপদেশ পাইত। 

সাধারণ্রে শিক্ষার নিমিত্ত সুনলমান-বাঁজ নিপ্নমিত কোন ব্যবস্থ। করেন, 

নাই বটে, কিন্তু মুনলমানের থম ও ব্যবহারিক শিক্ষার জন্ত স্থানে স্থানে 

মস্জীদের সং্ষ্ট মাদ্রাপা ছিল। প্রথম যুগের মুদলমান বিজেতৃবর্গ বাগ্- 

দদের বাহিরে কার়রে। বা কর্ডোভাক় কিন্বা সিরাজ প্রভৃতি প্রপিদ্ধ স্থানে 

যে সমস্ত বিগ্যামন্দর প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিক্ষার বিস্তারে বিশ্ববিশ্রত কাত্তি 

অঞ্জন করিয়। গিয়াছেন, ভারতবর্ষের মুসলমান রাজগণ তাহার 'অন্ুকরুণ 

করিতে পারেন নাই। ভারতবাসীর সেকালের সভ্যতা ও শিক্ষা নব 

বিজেতাদিগের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব ভাবের উন্মেষ করিয়াছিল ; তাই 
শতাব্দীকালের নির্যাতন নিগ্রহের পরে যখন শাসনযন্ত্র স্থির হুইয়া বলিল, 

তখন রাজকীয় প্রধান প্রধান স্থান ভিন্ন অগ্তত্র আর শিক্ষা কেন্দ্র গঠিত 

করিবার প্রয়োঞ্জন হয় নাই। বাঙ্গলায় বখ্তিয়ার গোঁড়জয়ের পরেই 

মস্জীদের সংস্থষ্ট মান্রাসা বসাইলেন ১ কারী ছাত্র খু'জিয়। পাওয়াই কঠিন 
হইল। ম্পতান গিয়ানুদ্দীন্ পারসী ও আরবী শিক্ষার উৎসাহ দানের 
নিমিত্ত অনেক ইনাম্ ও বৃত্তি নিদ্ধারিত করিয়াছিলেন ; রাজ! গণেশও 

মুনলমানগণকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ইনাম্ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। 

কিন্ত দেশের লোকের মধ্যে পারসী শিক্ষার অনুরাগ তখনও জন্মে নাই। 
নসরৎ শ! রামায়ণ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়। দেশীয় ভাষার উন্নতির 

চেষ্ট। করিতেছিলেন ? স্পণ্ডিত দ্বিতীয় গিয়ানুদ্দীন কৰি হাফেজের সহিত 

পত্র ব্যবহারে পারলী কবিত। ফুটাইতেন,--কিন্ত দেশের লোককে পারণীর 
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দিকে আকৃষ্ট কর! নে যুগের কার্য নহে। বাদশা হোসেন শা দেশীয় 

কবিকে উৎসাহ দিয়!, গৌড় ভিন্ন অন্তান্ত স্থানে মাদ্রাসা প্রতিঠিত করিয়! 
হিন্দু মুসলমানকে পারসী শিখিবার সুযোগ দিলেন, কিন্তু রাজদরবারে 

কন্মপ্রার্থী লোক ভিন্ন মার কেহই বিজাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী হইল ন1। 
ব্রাহ্মণগণ তখন ধর্্কর্মের জন্য যে সামান্ত সংস্কৃত শিক্ষ। আবহাক তাহাতেই 

সন্তষ্ট থাকিতেন; বুদ্ধিমান ছাত্র নিকটবর্তী টোলে পাঠ শেষ হইলে 

কচিৎ কোন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে যাইত | কায়স্থ বিষস্ন- 
কর্ণের নিমিত্ত পাঠশালায় শিখিত ; অবস্থ। ভাল হইলে বা! বালক বুদ্ধিমান্ 
হইলেই নিকটবর্তী গ্রামে মৌলবীর নিকটে পন্দেনামা বা গোলেস্ত পড়িতে 

পারিলেই চরম বিগ্ধা উপাজ্জন হইল মনে করিত। মোগল অধিকারে 

রাজকাধ্যের দ্বার অধিকতর উন্ুক্ত হইলে অনেক হিন্দু ভদ্রলোকে পারসী 
পড়িতে আরম্ভ করিল; শেষে গ্রামে গ্রামে পারসী নবীস্ লোকের আদর 

ইজ্জৎ বাঁড়িল। উচ্চতর রাজকার্ষেয নিযুক্ত হিন্দুরাও পাবসী শিক্ষার 
উৎসাহ দিতে লাগিলেন। 

সাধারণ শিক্ষার নিমিত্ত সে যুগের গগুগ্রামে পাঠশালা থাকিত ১ 
এইরূপ পাঠশালার শিক্ষা প্রণালী কালে কিঞ্চিৎ পরিবস্তিত হইলেও ত্রিশ 

বৎসর পূর্বেও লোকে পল্লীতে পল্লীতে উহার প্রচলন দেখিয়াছে। পাঠশালার 

গুরু মহাশয়ের! হস্তাক্ষর এবং হিসাব শিক্ষাদদানেই সমধিক পটু ছিলেন। 
সে যুগের বাঙ্গালী গৃহস্থের উপযোগী সাধারণ জ্ঞানদানই পাঠশালার কার্ধ্য 

ছিল; তবে যেছাত্র সাধারণ জ্ঞান লাভের পরে জমিদারের ব1 মহাজনের 

কাগজ গঞ্জ লিখিয়। জীবিক! নির্বাহ করিবে, তাহার জন্ক উপযুক্ত 
হইলে বিশেষ শিক্ষারও ব্যবস্থা কোন কোন গুরু করিতেন। গুভঙ্করী 
হিসাবে পটুত! লাভ. বিশেষ আবশ্তক বিবেচিত হইত।. শুতক্কর দাস 
কোনও তে পঞ্চদশ আবার কোন মতে সপ্তদশ শতাবীর লোক বলিয়া 
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কথিত) তৎপুর্ধে মানসাঙ্ক প্রভৃতির চর্চ! কি ভাবে হইত, বিশেষ জান! 

যায় ন। সপ্তদশ শতাব্দীর পুর্বে লিখিত কোন জমিদারী কাগজ পত্র 
প্রাঈীন জমিদারবর্ণের অনেকের গৃহে বিশেষ সন্ধে করিয়া9ও পাই নাই। 
পাট্টার প্রাচীন বাঙ্গলা আদর্শ পাওয়। যায়। সনন্বগুলি মোগল আমলের, 
অবশ্ঠ পারসীতে লিখিত এবং রূপের দাম অঙ্ক বিশিষ্ট । বাগলায় প্রচলিত 

হিসাবের কড়া! ক্রান্তি ব৷ধূল দস্তী, কতকাল চলিত হইস্জাছে জানিবার 

উপায় নাই। সে যুগের পাঠশালার লেখাপড়া শিক্ষায় পড়ার ব্যাপারট। 

প্রধান স্থান অধিকার করে নাই; লিপি-কুশলতাই লক্ষ্য থাঁকিত এবং 

দৈনন্দিন গৃহকার্ধ) নির্বাহের নিমিত হিসাব শিক্ষাই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ 

ছিল। বিদ্যারস্তে রামথড়ি সহযোগে মাটীতে গণেশের আকুড়ী ক, খ 

প্রভৃতি বর্ণমালা আদর্শ লিখনের উপর বুলাইন্স! অর্থাৎ ক্রমাগত লিখির! 

লিখিক়! হাত ঠিক কর! হইত এবং পরে তাঁলপাতা৷ কলাপাত। প্রভৃতিতে 

প্র বর্ণমালা, ফলা, কড়া গণ্ডাদি লিখিতেই অনেক সময় ব্যয়িত হইত। 

কাগজ সুলভ ছিল না, কিন্তু শক্ত বলিয়া অষ্টে পৃষ্ঠে মক্ম কর! অর্থাৎ 

লেখার উপরে ঘুরাইয়। ফিরাইয়। লেখ! চলিত। আদর্শ দৃষ্টে “বন্দ মাতা 

স্ুরধূনী” প্রভৃতি কবিতা৷ লিখিবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র পড়িবার ষে টুকু অবসর 

পাইত, তাহাই হইল পড়া । রামারণ মহাভারতাদি রচিত হইবার পরে 

বাঙ্গাল! পুথি পড়ার সুযোগ হইয়াছিল। সাধারণ লোকে অবস্থা! সচ্ছল 

এবং সন্তান বুদ্ধিমান্ হইলে তবে পাঠপালার সহিত সব্বন্ধ রাঁধিত। মুসলমান- 
দিগের অন্ত প্রধান প্রধান স্থানেই রাজবায়ে ব। ইনাম্ বৃত্তিতে পুষ্ট মধ্তাব 

ছিল। হিন্দু অপেক্ষা সে যুগের সাধারণ মুদলমান আরও নিএক্ষর ছিল। 

উচ্চশ্রেমীর মুসলমানের। মৌলবীর সাহায্যে পারসী শিক্ষ/ করিয়] আরবীতে 

লিখিত ধর্মপুস্তক পাঠ করিতেন। অতি অল্প লোকেই শিক্ষার প্রয়োজন 

বুঝিত; কিন্তু তখন পেটে অন্ন ছিল, দেহে শক্তি ছিল, সতরাং মনে বলাও 



8৫৪ মধ্যধুগে বাঙল। । 

ছিল; বর্তমানের অসার ভাব আমে নাই । লেখ পড়া করে যেই, গাড়ী 
ঘোড়া চড়ে সেই” ৰলিয়। বলির বালককে .পু'ধিগত বিস্তার দিকে আকৃষ্ট 

করিবাৰর প্রয়োজন মেবালে ছিল ন1। 

_ মধ্যযুগের ঝাঙ্গলায় কাযস্থ ভিন্ন চাকরী-জীবি জাতি ছিল না। কৃষক 
এবং শিল্পীর জাতীর বুৃতিতে ভীবিকার্জন তখন দুঃসাধ্য হইয়! উঠে নাই। 

নিয়শ্রেণীর শ্রমজীবি লোক ব্যতীত সন্ত সকলেরই সমাজের প্রয়োজন 

সাধনের নিমিত্ত নির্দিষ্ট কাধ্য ছিল। ব্রাহ্ধণ ব1 বৈদ্ভজাতী্ ভদ্রলোকে 

অতি অল্পমান্রই রাজকার্যের প্রার্থন৷ করিতেন ; চাঁকরী সেকালে হীনবৃত্তি 

বলিয়াই পরিগণিত ছিল। কারম্থ জাতি বহুকাল অবধি এরূপ সাধ্য 
কারয়া আনিয়াছেন বলিয়া উহ! তীহার্দের জাতীয় ব্যবসায় বলিয়। ধরা 

হইত। রাঁজদরবারে লেখক, হিসাব-রক্ষক ব| জমিদারী ব্যবস্থায় সরকারী 

ক্রোরী কান্ুন্গে। প্রায় কার়স্থেরাই ছিলেন; ভবানন্দ রায় প্রভৃতি ছুই 
চারিটা ব্রাহ্মণ মাত্র কানুন্গোঁর কাধ্য কব্রিতেন, জান! যায়। জমিদারের 
নায়েব, মুন্সী, কারকুন্ ব। পাটোয়ারী সবই কারস্থের একচেটিয়া ছিল। 
সেকালে সকলে পরমুখাপেক্ষী, পরপদসেবী হইয়। পড়ে নাই। পল্লীবাসী 

নিজের কার্ধা নিজেই করিয়! লইত, অথব! পরস্পরের সহায়ক হইত। 
ধনাঢ্য লোকে পল্লীতেই বান করিতেন, পল্লীর শ্রীবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি 
রাখিতেন; গৃহিনীর গহন! অপেক্ষা দীধিক! বা অতিথিশাল! প্রতিষ্ঠার 

দিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। পল্লীবানী একালের মানদণ্ডে ধনী ন৷ হউক, 

শান্তিম্ুখ, আমোদ আহলাদ, উৎলাহ উৎসবে দিনযাপন করিত। মুখে 

হাসি, অন্তরে আনন, হৃদয়ে সজীবত। দেখ! যাইত। লোকে সামাজিকতা, 

সমগ্রাণতা, আত্মনির্ভরশীলতা৷ জানিত 5 এমন সময় গিয়াছে যে আবস্তক 

ৰস্তর নিমিত বিদেশীর কথ! দূরে থাকুক গ্রামাস্তরবাসীরও মুখাপেক্সী হইতে 
হইত না। গ্রাম্য-সমাঁজে সজীবতা, শৃঙ্খলা, সামঞ্জন্ত, সাহচধ্যের ভাব 



পল্লীসমাজ। ৪৫৫ 

ছিল; এক কথায় প্রতি বাঙ্গালী পল্লী আদর্শ শান্তিনিকেতন ছিল। 
মুনলমান রাজপুরুষের সাময়িক অনাচার, কোথাও কোথাও ন। দেখ! দিত 

এমন নহে, কিন্তু ব্যবসাঁদারী বিচার ব! বাহিরের *আমদ।নী বিলাস সমাজ- 

শরীরে অন্ুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সালিস মধাস্থে ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা 

হইত; পাপবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়! লোকে 'প্রতিশোধ লইবার কামনায় 
নিজের সর্বনাশ করিতে শিখে নাই । ধনাঢোর বেশভূষ! দেখিয়া! দর্দী,রের 
উদর স্ফীতির অভিনয় সে যুগে ঘটিত না; গ্রাম্য শিল্পের আদান প্রদানে 

গ্রামের অভাব পুর্ণ হইত । রাজনীতির সহিত লোকের বড় একট! সংস্বব 

ছিল ন1; সমাজস্থিতির নিমিত্ত নেতৃবর্গ যে বিধান করিয়া দিতেন 

তাহাতেই তৃপ্ত থাকিত, অথচ গ্রাম্য পধ্চায়েতে সকলেরই স্থান ও কর্তকা 

ছিল । সমাজে ধনী, নির্ধন, ইতর, ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই 

একটা! মাখামাখি ভাব ছিল। এ কালের তথ|। কথিত শিক্ষিত ভদ্র (1) 

লোক সেই প্রীতি ঘুচাইতেছে। বামুনের দোষ বেশী নাই; এক বিছানায় 

না বসিয়া, এক পাত্রে না খাইয়াও যে মাখামাথি হইতে পারে তাহ। অল্প 

কাল পূর্বেও দেখা গিয়াছে । দাদ! ঠাকুর লোকের হিতাচরণেই সতত 

রত, নীলু বাগ্দী গোলাম হইয়াও গৃহস্থ পরিবারে মেহের “নীলু খুন্ডা”, 

হানিফ চাচ। হিন্দু পরিবারেরই যেন আর একজন, এইভাব স্পর্শদোষ প্রবল 

থাকিতে ও দেখা গিম্নাছে। এখনকার “সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির'_- 

ভাবে ছিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীন্ত ছিল না। 

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর প্রভাব কি পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছিল, সভ্যতা” 

বিস্তারে বাঙ্গালী কতদূর সহায়ত। করিয়াছে, এই বিষয় লইয়া একালে তর্ক 

বিতর্ক হইতেছে । বৌদ্ধযুগে বাঙ্গানী অধ্যাপক নালন্দায় সহত্র শিষ্যকে 

পরা অপর! উভয় বিস্তারই আলোকে আনিয়াছেন ) গুরু অতীশ তিববতে 
গিয়া নবভাবে ধর্ঘ্মও সভ্যত। বিস্তার করিয়াছেন, ইহা৷ স্মরণ. করিয় বাঙ্গালী 



৪৫৬ মধ্যযুগে বাল! । 

এখন গৌব্রব অনুভব করে। বাঙ্গলার প্রাস্তভাগে পাহাড়ে জঙ্গলে যে 

সমস্ত লোক বাস করিত, তাহাদের নিমিত্ত মধ্য বঙ্গের লোকে কি করিয়াছে 

সে কথার বড় একটা "আলোচনা হজ না। দক্ষিণে তমলুক্ পুরাকালে 

হিন্দু বৌদ্বের সম্মিগ্ন ক্ষেত্র ছিল) এখানকার সমুদ্র বন্দরে নান! দিগ্দেশ 
হইতে আগত নানা শ্রেণীর লোকের ভাব বিনিমরর ঘটিত। বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণ- 

প্রভাবে এখানে দশম শতাব্দীতেই বৌদ্ধপ্রভাব বিনষ্ট হইয়া শাক্তমতের 
বহুল প্রচাঁর ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধ মঠের স্থানে বর্গভীমার মন্দির প্রতিষ্ঠা এই 
যুগের বলিয়। অনেকের ধারণা । পাল নরপতিগণের সময়ে এই দগুভৃক্কি 
তাহাদের অধীনে আইসে ; শেষে রাজেন্দ্র চোলের দিখ্রিজয্ন হইতে উড়িষ্যার 

অন্তর্গত হুইয়!। যাঁর়। তখন, উতৎকল ও বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণের মধ্যে ভাবের 

আদান প্রদান আরন্ত হয়; শেষে দক্ষিণ মেদিনীপুরের মিশ্র ব্রাহ্মণের 

উৎপন্তি। ওড্রাজের সামন্ত ময়ূর রাজগণ বহুদিন ধরিয়া এ অঞ্চলে 
বাঙ্গালীর পুঁজ পদ্ধতি, আচার বাবছার বিস্তারে পরোক্ষে সহায়ত। করেন ; 
বৌদ্ধ ধর্মপুজা ক্রমে বঙ্গের অন্যান্ত স্থানের মত এখানেও শিবপূজায় পরিণত 
হয়। দক্ষিণে বালেশ্বর এবং পশ্চিমের জঙগলময় ভূভাগ পধ্যস্ত বাঙ্গালীর 
প্রভাব অন্থভূত হয়? কালে দক্ষিণ মেদিনীপুরের পল্লীবাসীর বৌন্ধভাবে 

অনু প্রাণিত সামাজিক আচার কিযৎপরিমাণে পরিবর্তিত হইয়। মধ্যবন্গের 

সমাজের সহিত ঘনিষ্টতার সুযোগ হয়। এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী 
কৈবর্তজাতি (বর্তমানে মাহিষ্য ) বশ্্রীর সভ্যতার আশ্রয়ে উন্নত হয়। 

চন্্রকোণা, ময়না, কর্ণগড় “প্রভৃতির তৃন্বামীরা মোগল অধিকারে সামন্ত 
ৃপতির গ্তায় সম্মান পাইয়াছিলেন ? জঙ্গল অঞ্চলে ০ এখনও ব্রাহ্মণ 
প্রভাবের স্বতি বন করিতেছে । ক 

: মধ্যবঙ্গের পশ্চিমের প্রান্তে বীরনটুমি, বাকুড়া এবং নিন কঠিন 
হৃত্ধিকার়ও নবাগত ব্রাহ্মণের প্রভাব শনাজে গান সানয়ন করিয়াছিল। 



বন-বিষুঃপুর। ৪৫৭ 

পঞ্চকোট বা শেখরভূমের বাজবংশ এখন ক্ষত্রিয় বলিয়া! কথিত। একাদশ 
শতাব্দীতে এক পাহাড়িয়া সামন্ত পাচেটের অধিপতি ছিলেন। পাঁচেট- 

গড় সেকালের বাগলার সীমান্ত দুর্গ ছিল; দু'শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ 

প্রভাবে পাচেটু পঞ্চকোট হইয়। দীড়ায় ও সামন্ত হরিশ্চন্্র নিষ্ঠাবান্ হিন্দু 
হইয়া বরাকর নদীর নিকটে মেটে সি'ছরে পাহাড়ের উপর দুইটি শিব মন্দির 

প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালের পাচেটে হিন্দুর সভ্যতা বিশেষ বিস্তৃত 

হয়। বীকুড়ায় বন-বিধুপুরের মল্ল ব| বাগ্দী রাজ] হিন্দুত্বের গণ্তীর মধ্যে 

মন্পূর্ণভাবে আসিয়া পড়িলে এ রাজবংশের নিমিত্ত নব পুরাণের প্রপ্নোগন 

হইয়াছিল। প্রথমে, বৃন্নাবন অঞ্চলের তীর্থধাত্রী ক্ষত্রিয় রাজার রাণীর 

এই স্থানেই প্রপব বেদন। ঘটায় শ্রীকুশমেটিগ্! বাগ্দী নামক লোক (জাতি 

নহে!) প্রন্থত বালকের পালনের ভার গ্রহণ করিল; পরবর্তীকালে এই 

পালকের ব্রাহ্মণ হইঘ। উঠ' কষ্টকর হইল না এবং বাগদীর রাজা, বাগদী 

রাজ। নহে, এ ব্যাখ্যা অতি সহজে চলিল। মল্লরাজ হাম্বীর যে দন্যাদলের 

নেত৷ ছিলেন, এবং শ্রীনিবান আচার্ধ্য প্রনুর কৃপায় সদলে বৈষ্ণব হইলেন, 

একথ। লোকে বিশ্বৃত হইল। বীর হান্বীরের পুত্র রাজ! রধুনাথ প্রথমে 

সিংহ উপাধি ধারণ করিলেন) তাহার লময়ে বিষুপুরে বৈষ্ুব ধর্মের মহিত 

হিন্দু সাচার বদ্ধমূল হইল। বিষু মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে সুদৃঢ় দুর্গ প্রাকার 

নির্মিত হইয়া নগরের শ্রাবৃদ্ধি মাধন করিল।। - সেই হইতে দুইশত বর্ধকাল 

যে স্থনিয়মে বিষুপুর রাজ্য পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা দেনীয় বিদেশীয় 

সকলেরই কৌতুহল ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কক্গিল € ৯৩)। ভবিষ্য পুরাণ 

ব্রহ্ধাগ্তথণ্ডে যে সামস্তভূমি, বরাহভূমি প্রভৃতি জঙ্গলময় প্রদেশ সত্য 

অধন্ত্াচারী দন্থার আবাদ স্থান বলিয়! বর্ণিত, যেখানে লোকে সর্বপ্রকার 

ংস এমন কি সর্প পর্যন্ত উদরস্থ করিত, মগ্তপান ঘথায় সাধারণ ছিল, 

৮5৩)" 5০৪--০196115 [08061655076 01509011091 5৩185, 



৪৫৮ মধ্যযুগে বালা । 

লোকে মৃগয়।.এবং লুণ্ঠন দ্বারাই জীবিকা! নির্ব্বাহঘু করিত, রমণীগণ আকার, 

ভাবভঙ্গী পরিচ্ছদে রাক্ষসীর অনুরূপ ছিল, ধর্মকর্মের মধ্যে বৃক্ষ ও প্রস্তরে 

গ্রাম দেবতার পুজ। হুইত্ত, সেইস্থানেই মধ্যবঙ্গের বাঙ্গালীর প্রভাবে ক্রমশঃ 

শক্তি, শিব ও বিষ পুজার প্রবর্তন হইয়াছিল । শিক্ষা ও সর্দাচার তথাকার 
সমাজের উচ্চস্তরে মাত্র অন্ু প্রবিষ্ট হইলেও ক্রমে রম্ক পথে নিয়গ হয়৷ 
লোককে হিন্দু সভ্যতার মধুর রসের আস্বাদ গ্রহণে নিরত করিয়াছিল। 

পূর্ববভাগে কিন্বাত দেশ হিন্দুসভ্যতার আলোক পাহইয়। ক্রিপুরা নামে 

অভিহিত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যতাগে বাঙ্গাণী ব্রাহ্মণ মভাপগ্ডিত 
বিরচিত রাজমালায় ভ্রহ্যর পুত্র ত্রিপুর জন্ম-পরিগ্রহ করিয়। ত্রিপুরাকে 

মহাভারতের যুগে উঠাইয়া লন। ত্রিপুরাবাসী লোকের আকৃতি প্রক্কৃতি, 
ভাষা, উহাদের প্রাচীন পৈশাচিক পুজা উৎসব, কুকুট, হংস, বরাহ, গবন়্ 
প্রভৃতি বলি (কুত্রাপি বা! নরবলি ), বিবাহ-প্রথা, সমস্তই উহাদের পার্বতীয় 

কিরাত-কুলের কাধ্যকলাপের সাক্ষ্য দান করিতেছে । মণিপুর, হেবদ্ব, 

কাছাড়ও পুরাকালে কিরাত-রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল) বাঙ্গালী 
্রাঙ্গণের কৃপায় হিন্দু-সভ্যতা! বিস্তারের পরে মণিপুর নুতন নাম পাই! 
মহেন্দ্র গিরির পার্খবর্তী মহাভারতীয় মণিপুরের সহিত অঞ্জুনকে ভাগে 
ভোগ করিতে প্রস্তত হইয়াছে । ব্রিপুরাও এঁ ভাবে প্রাচীন হিমুর স্থান 
বলিয়া দাবী করে। রাজাদিগের পূর্ববকালের তুঙ্গফা, রদ্ধফা নাম (ফাস. 
পিতা) হিন্দু ও পাহাড়িক্না উভয়ের মিলন ক্ষেত্রের দিকে সন্কেত করিতেছে ; 

রাজাদের কাছুয! ( বলপুর্ববর্ক পৈশাচ-বিবাহ ) এবং ব্রাহ্গ-বিবাহও উহার 

গ্রমাণ দেয়। রত্বফ1 দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সোণার-গী। আদিয়। 

শাসনকর্তা! তুগ্রলের সাহায্য ভিক্ষা করেন। ১২৭৯ খৃষ্টান্ধে তুগ্রল খ 
ব্রিগুর-সৈন্তকে পরাভূত করিয়। রত্বক্ণাকে তাহার পৈতৃক সিংহাপনে পুঃ- 

স্থাপিত করিয়াছিলেন। এ সময়ে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্ু-মন্ত্ীঃ সভাপগ্ডিত 



সীমান্তে ব্রাহ্মণ প্রভাব। ৪৫৯ 

প্রভৃতি ত্রিপুরায় গিয়া শক্তি ও শৈব-ধন্মের প্রতিষ্ঠা করেন ) রাজার নাম 
রত্মাণিক্য হয়। (১৪) 'মাণিকা” যোগে অল্পকাল পূর্বেও পূর্ববঙ্গের 
লোকের নাম উজ্জ্বল করার প্রথা ছিল। ব্রিপুরান্ন বদ্দিন শৈব মতেরই 

প্রাধান্ত ছিল ; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নিত্যানন্দ বংশী গোস্বামীর 

ত্রিপুরার রাজাকে বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করেন। 

নেপালে শৈব মতের গ্রতিষ্ঠ। বাঙ্গালীর কাঁধ্য কিনা, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ 
থাকিলেও কোচবিহারে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের প্রবন্তিত শিক্ষা ও সংস্কার যুগান্তর 
আনয়ন করিয়াছিল, তাহ। এখন একবাক্যে স্বীকৃত (১৫)। রঙ্গপুরের 

উত্তরাঞ্চল পুর্বে লুইপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ-সিগ্ধাচার্ধযদিগের লীলাক্ষেত্র ছিল) 

এই খানেই হাড়িপা, ময়নামতী প্রভৃতির প্রবাদ বদ্ধমূল হইয়াছিল। তথাপি, 
প্রাচীন কাম্তাপুরের রাজবংশের শাসনকালে মধ্যবঙ্গের নব-হিন্দুমত এ 

প্রদেশের আধ বৌদ্ধ, আধ হিন্দু-সমাজে গ্রবেশ লাভ করিয়া তিন শতাবী 

যাবৎ একট! প্রতিক্রিয়! চালাইয়়াছিল। যোঁড়শ শতাব্দীতে কোচবিহার 

হিন্দু শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকট। সভ্য হইঞ্জ। উঠিয়াছিল? রাজধানীতে বহুতর 
দেল-মন্দির, পাস্থশালা এমন কি পশুচিকিৎসালয় পধ্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 

ছিল (১৬)। নৃপতি বিশ্বসিংহ এবং ত্বাহার পুত্র বীরবর শুরুধবজ 

(চিল রায় ) আসাম এবং শ্রিপুর-সৈম্তকেও পরাস্ত করিয়া বিজয়-কেতন 

উড্ডীন করিয়াছিলেন। শেষে সোলেমান্ কররাণীর সহিত সংগ্রামে 
শুরুধবজ বন্দীভূত হইয়া! গৌড়ে আনীত হন। আসাম বুরঞজী লাক্ষ্য 
দিতেছে যে, সোলেমান স্বীয় কন্ঠার সহিত শুক্লধবজের বিবাহ দিয়া তাহাকে 

(১৪) এ বিষয়ে ১৮৭৬ খুষ্টাবে লিখিত কৈল।সচন্্র সিংহের শাজপুরার ইতি বৃত্' 

ছষ্টব্য। পাছার পরবর্তীকালে লিখিত গ্রন্থ রাজ অনুগ্রহ প্রাপ্ত বলির। বিদিত। 

(১৫) 08105 77150015০01 8592097৮555. 

(১১) 12101 51101. 



৪৬৩ মধ্যযুগে বাঙগল!। 

ভিতরবন্দ, বাহিরবন্দ, গয়াবাড়ী, দেরপুর ও দশ-কাহনিয়। পরগণা। যৌতুক 
স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন (১৭) ভৌমিক ইশ। খার সহিত শুরুধবজের 

পুত্র রঘুদেবের যুদ্ধ-ব্যাপারে পূর্ব কোচবিহার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল; শেষ 
মোগলের সহিত সংঘর্ষে পশ্চিম কোচবিহারও শ্রীহীন হইয়া! পড়িল। 
আসামের দুর্দান্ত আহোম্ রাজ!রাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের শিক্ষা ক্রমে হিন্দু- 
ধর্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন, পরে কাঁমৃতা৷ ও কুচবিহারের রাজপরিবারের 
সহিত তাহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটায়, আলামীরাও ক্রমশঃ পুর! বাঙ্গালী 
হইয়া উঠিয়াছিল। আসামে বৈষণব-মতের প্রবর্তক শঙ্কর দেবকে অনেকে 

বাঙ্গালী ওপনিবেশিকের বংশধর মনে করেন। কামরূপ ত প্রাচীন কাল 
হইতেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের শক্তি-সাধনার অন্ততম প্রধান ক্ষেত্র এবং 
বাঙ্গলারই অংশ বিশেষ বগিয়। স্বীরুত। বাঙ্গল হইতে এইরূপে ধর্মের 
সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের শিক্ষা-দীক্ষ1! ও আচার ব্যবহার চারিদিকেই প্রলারিত 

হইয়। পড়িয়াছিল। 

(১৭) 08105 5581)--1১. 93. (এই বিবাহ কি কালাপাহাড়ে উঠিয়াছে?) 



উনবিংশ অধায়। 
"0৯ - 

উপসংহার-___ধর্ম্ম-কর্ম্ম 

কর্মক্ষেত্রে প্রাচীন বাঙ্গালীর যৎদামাগ্ত কৃতিত্ব নির্দেশ কর! হইল। 

একালে কর্মক্ষেত্রে বশন্বী জাতিকেই নন্ুষ্যত্বের অধিকারী মনে করা! 

হইতেছে । বাঙ্গলার জল-বাষু এবং অবস্থ/ন মানুষকে কঠোর কর্মী হইতে 

দেয় নাই। নরম মাটি, গরম-এবং বাম্পপিক্ত বায়ু, অন্ন শ্রমে লব্ধ প্রচুর 
শম্ত, দৈহিক আগন্্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর হৃদয়ে কোমল বৃত্তির পুষ্টি 
সাধন করিয়া আসিয়াছিল। স্নেহ, মমতা প্রেম সেকালের বাঙ্গালীর প্রাণে, 

পুরণমাত্রায় এমন কি অযখ। বদ্ধিত হই বাঙ্গালী স্বভাবকে বাঙ্গলার 
মাটির মতই মৃদু পেলৰ করিয়া! ফেলিয়াছে। আবার বৌদ্ধ এবং জৈন 
অহিংস ধর্মের প্রভাব প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির উপরে কিছু অধিক মাত্রার 

চাঁপিয়। বঙ্গাক্ কর্ণের কতকট। অন্তরায় শ্বরূপও হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 

এ কালে কোমল বৃত্তির অনুশীলন এক প্রকার অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়। 

ধর! হইতেছে; আদর্শ ভাতার মানদণ্ড কোন কালেই স্থিরীকৃত হয় 

নাই। লীলতা এবং স্দাচারসম্পন্ন ভারতবাপী বাহা চাকৃচিক্যে আকৃষ্ট 

হয় নাই বলির। পেকালের বিদেশী পর্যযাটকের পুস্তকে অর্ধনগ্ন বর্বর 

বলিয়। অবজ্ঞাত। যুগ যুগাস্তর ধরিয়া হিন্দুজাতি ধর্মকে ই বল ভাবিয়্াছে ; 
'নারমাত্ম।। বলহীনেন  লভ্যঃ-এই বলের ভাবে অন্থগ্রাণিত হিন্চু 



৪৬২ মধ্যযুগে বাজল।। 

কর্মক্ষেত্রে ও ধর্মকে প্রধান আশ্রয় বপিয়। ধরিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম 
যুদ্ধের কথ। ছাড়িয় ধিয়। মতি অন্পদিন পূর্বের ছইট ঘটনার চৃষ্টান্ত দিতেছি। 

বিগত বকৃলার বিপ্লবে চীন- -সমরে নানা ইউরোপীয় জাতির সেনার সঙ্গে 

একদল রাজপুত (ব্রাহ্মণ নামে কথিত ) হিন্দু-সৈগ্ত নিয়োজিত হইয়াছিল। 
কমিসেরিক্্টের জটনক কর্মচারী বলিয়াছেন, কোন একস্থানের খণ্ড- 

যুদ্ধে চীনািগকে তাড়িত করিয়া ইউরোপীন খুষ্টান (1) সেনা যখন গ্রাম- 

লুনে ধাবিত হইয়াছে, হিন্দুদল তখন একস্থানে বলির! পড়িয়া! 'ভজন গান. 
' আরম্ত করিয়া দিয়াছিণ। গত মহাযুদ্ধে চন্দননগরবাসী তিন জন যুবক 
একটি কলের কামান চালাইবার ভার পাইয়াছিল; ফ্রান্সের উত্তর-প্রান্তে 

বিরাট আহবে ছুর্র্য জান্মনের গোলা যখন মুর সংহারের ভীষণ মুস্তি 
প্রকটিত করিতেছিল, ফরাসী গৃহস্থ লৈনিক ধখন কাতর-হৃদয়ে খাদের 

(৮52০) ) মধ্যে আিয়মাণ, তখন বাঙ্গালী হিন্দু মরিতেই ত মাপিয়াছি 

বলিয়! অটলভাবে দীড়াইয়! কর্তব্য সাধন করিয়া! আসিয়াছে । অবশ্ত এ 
তিন বাঙ্গালী যুবকের শিক্ষা ও সাধন। এ পথের সহায় ছিল। 1কস্ত 
শারীরিক বলই বল নছে; “ধিক বলং ক্ষত্রিয্ন বলং, বলং ব্রহ্মবলং__-এই 

হইল হিন্দুর বিশ্বাস। মনের বল প্রাচীন বাঙ্গালীরও ছিল; স্ কারণে 
কর্মে দৃঢ়তা ন্ট হইয়াছে। | 

পূর্বেই বল। গিয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালী এক মিশ্রিত জাতি-_-মথব 
প্রক্কত প্রস্তাবে অনেকগুলি মিশ্রিত জাতির সমষ্টি। পৌরাণিক যুগে 
আধ্য প্রভাব বিস্তৃত হইলে নান৷ স্থাঙ্গের গ্নে্ছ নামে অভিহিত বাঙ্গালী 
অধিবালী হিন্দু গপনিবেশিকদিগের সংসর্গে আসি! হিন্দুভাবাপন্ন 

হইয়্াছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিম-বঙ্গে মহাবীর প্রসৃতি গন তীর্থিক- 
গণের এবং উত্তর ও পূর্বে বৌদ্ধ শ্রমণ বর্গেন্ন শিক্ষায় এবং. আদর্শে 

সাধারণ লোকে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের হিন্দু সমাজ. হইতে পৃথক্ ভাবে 



ধশ্মাকম্থন। ৪৬ 

চালিত হইয়া একট! বিশেষত্ব পাইয়াছিল। এখনও বাঙ্গালীর পূজা পার্বণ, 
ব্রত নিয্নমে এই জৈন বা বৌদ্ধ ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। স্থানান্তরে এই 
যুগের আচার হইতে আরম্ভ করিয়। বঙ্গীপ-সমাজে ধন্দীচরণের ক্রম-বিকাশ 
সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এম্লে সামান্ত উল্লেখ মাত্র 
করিয়৷ মধা-যুগের সাধারণ কথা কয়েকটা বলাই উদ্দেস্ত। আমাদের 

এ দেশে লুইপাদ, কাহ্ প্রভৃতি দিদ্ধাচার্ধোরা প্রাচীন মহাযানী বৌদ্ধ- 
দিগের প্রচারিত ধর্মমতকে দেশ কাল অনুসারে রূপান্তরিত করিয়। 
পূর্বববন্তী হীনযান মতের সহিত 1মলাইয়। নবভাবে ধর্শমত গঠিত করিয়। 
গিয়াছেন। আবার, বাঙলার সমস্ত বিভাগে এই সকণ ধন্ম-সংস্কার 

এক ভাবে কি এক কালে সাধিত হস নাই, ইহাও স্মরণ রাখ! উচিত। শত 

শত বর্ষ ধরিয়! এ বৌন্ধভাব প্রসার লাভ করিয়াছে এবং পরে গোরক্ষনাথ 

প্রভৃতি সন্্যানী নাথ সম্প্রদায়ের প্রবর্তিত নবভাবে গঠিত হিচ্ছু ধর্মমতও 

প্রথমে সংঘর্ষ পরে মিলন দ্বার! পুর্ব্বমতের পুষ্টি বা পরিবর্তন সাধন করি! 
আসিয়াছে । পক্ষান্তরে, প্রাচীন গৌড়ীয় ব্রাঙ্গণ-দলও পরোক্ষভাবে এই 
সামাজিক ধর্ম-গঠনে সহাম্নত। করিয়া! আনিয়াছিলেন। বৌকদিগের 

মধ্যেই দেবতা৷ মুক্তির স্থষ্টি অধিক পরিমাণে হইতেছিল। বালা প্রাচীন 

ব্রাহ্মণের! পৌরাণিক শাক্তমতের সহিত অপরিচিত ছিলেন, বোধ হম না) 

তাহারা। অভিচারাদি ক্রিয়ায়ও নিপুণ ছিলেন বলিয়। কথিত আছে। সেই 

কারণে কালে প্র ব্রাহ্মণেরাই অনেক বৌদ্ধ-মন্দরে পুরোহিত হইয়। বদিলেন 

এবং হিন্দু রাজাদিগের উৎমাহে পৌরাণিক দেবু ব্যতীত, বৌদ্ধ মন্ুকরণে 

কল্পিত দেবদেবীর নূতন নৃতন মুস্তির পৃজাও বাঙগালার প্রচলন হইতেছিল, 

ইহার প্রমাণ একালে আব্ষ্কিত নান৷ শ্রেণীর দেব-মর্তিতে স্পষ্ট রহিয়াছে। 
ধর্ম শিক্ষার কানোঞ্ধ হইতে আগত ব্রাহ্মণবর্গ বা পাশ্চাত্য বৈদিকগণ 

বীর সমাজকে কি পরিমাণে উন্নত করিয়াছেন, ইতিহাসের অভাবে তাহা 



৪৬৪ মধ্যযুগে বাঙগল! ৷ 

নির্ণাত হওয়। স্থুকঠিন। এইমাত্র বল! যায় ধে, শঙ্করাচার্য্যের বিশেষ 
প্রতিষিত অদ্বৈতবাদের মত আর্্যাবর্তে বু প্রচারত হইলে উত্তর ভারতের 
যে ব্রাঙ্গণকুল "শিঝোহহং এই প্রাচীন মন্ত্রের সাধনার জঞানকেই ধর্চর্ঘার 

প্রধান আসন দিয়াছিলেন, সেই বেদবেত্তাদিগের বংশধর কয়েকজনই 
বাঙ্গলায় আমির! উপনিবিষ্ট হন। তৎপূর্বে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-সমাজে 
প্রাচীন তস্ট্রোস্ত শক্তিবাদের প্রভাব ছিল বলিয়৷ অনুমিত হয় । বৌদ্ধ 

দেব-দেবীর উপাসন। পদ্ধতি এবং বৌদ্ধতন্ত্র হইতেহ পৌরাণিক তথ তান্ত্রিক, 

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি এই মত যে সব পণ্ডিত পুর্বে প্রচার করিতেন, তাহার! 

এখন প্রায় কোণঠেস। হইতেছেন। বুদ্ধদেবের জন্মপরিগ্রহের . পূর্বে 

শৈব মত মগধের প্র অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এ কথ! এখন স্বীরূৃত। 

খগ্েদের “কদর দেবকে অথর্কবের “শিবের, পার্খে দাড় করাইয়া বয়সে ছোট 
বড় দেখাইবার জন্ত প্রত্বতত্বান্বেষীর্দিগের বর্তমান প্রপ্নাস যথার্থই হাস্তকর 

হইয়া উঠিলেও -তাহাদের উদ্ভম পুর। মাত্রায় এখন চলিতেছে । কবির 

“ব্রসে বাপের বড়'--কথ। ভড়াইয়া এখন ব্রহ্মাকে ধরিয়াও টানাটানি 

জাগিকাছে। প্রকৃতির খেলার হিরণ্যগর্ভের নানাভাবে বিকাশ লইন়! 

ততবদর্শী বৈদিক খাঁধিরা যে লহজশীর্ষ। পুরুষের বিচিন্ন শ্করণ প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, তাহাতে এঁতিহালিক কালের আরোপ করিতে গির়। পরম্পর 

বৃখ। কলহ চলিতেছে। ভাবাবেশে মন্ত্ররষ্ট। খাষি বিষুঃ, ইন্দ্র, বরুণ, ক্র, 
শিব, কালী, করালী প্রভৃতি জগত-নবিতার বিভিন্ন বিকাশ ধাহা 

দেখিয়াছেন, তাহার মধুর আস্বাদ গ্রহণ ন। করিয়া উহার৷ “কোন্ ভালের 
আম এই সন্ধানেই থাকুন। কিন্ত, “অধর্বব মন্ত্র অর্ধাচীন””-এই উক্তি 

অর্বাচীনের, তাহা শতবার বলিব; মন্ত্রের ভাঁষ৷ ও ভাব বিল্লোষণ হইতে 

এখনও বিল আছে, কতকালেক্র তাহা বলা বড়ই সাহসিকতা । | 
যাক্, পশ্চিমে ব্রাহ্মণ বাঙলার 'আলিয়। -দেখিলেন, এখানে বর্ণাশ্রম 



ধর্ম্ম-কর্ম্ম। ৪৬৫. 

ধন্ম সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। হিন্দু রাজ। বেদাহুমোদিত, 

পুরাণে ব্যাখ্যাত, ধন্ম.ও স্দাচারের অনুকুল হইলেও জ্বনসাধারণের আচার 

বাবারে বৌদ্ধভাব মজ্জাগত হওয়ায় আধ্যাবর্তের অন্তান্ত ভাগের মত 
হিন্দুত্বের পূর্ণ গ্রসার এখানে অসম্ভব ছিল। তৌদ্ধগণ পশ্চিম গ্রদেশে' 

জাতির গণ্ভী ভাঙ্গিতে পারেন নাই) একই পরিবারে হিন্দু এবং বৌদ্ধ- 
মতের অনুকূল লোক থাকাক্স, ধর্ম-বিশ্বাস জাতির মুলে আঘাত করে নাই.। 

বাজলার মুষ্টিমেযরর আধ্যসস্তান পশ্চিমের আদর্শে জাতি প্রতিষ্ঠা, করিতে পাৰে 

নাই ঃ বরং বৌদ্ধ প্রভাবে ব্রাঙ্গণাদদি উচ্চব্ণও আঘর্শ হইতে স্মলিত এবং 

ক্ষত্রিয় বৈশ্তাদি আচার হীন্তায় ব্রাতামধ্ গণিত হইয়াছিলেন। পাল- 

রাজগণের অধিকারে বৌদ্ধভাব দেশের সর্বত্র প্রসার লাভ করে; ইহার 

পুর্বব হইতেই হিন্দু তস্তরগুলিতে নূতন প্রণালীর বৌদ্ধধর্মের ছাপ পড়িতে” 
ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম এবং সাধনের প্রকৃতি প্রাচ্য ভারতের সমাজশরীরে 

অন্ধুপ্রবিষ্ট হই! উহাকে স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, পূর্ববেই বলা 

হইয়াছে । সারম্বত, সপ্ডশতী প্রভৃতি প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণের! সমাজে. 

বিশেষ উচ্চস্কান অধিকার করিতেন না) নান। শ্রেণীর বৌদ্ধভাবাপক্ন, 

ব্যবসায় অনুসারে গঠিত, জাতির পৌরছিত্য করিয়। তাছার। যেটুকু সম্মান 

পাইতেন, তাহাতেই তীান্থাদের ব্রাহ্মণত্বের সম্ভ্রম বঙ্গায় থাকিত। - প্রাচীন 

তন্ত্র পন্মহস্ত বুলাইয় বৌদ্ধ সাধনের সহিত সামঞ্জন্ত বিধানের প্রয়াস এই 

প্রাচীন শ্রেনীর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরই কাধ্য বলিয়া অনুমিত হুয়। শক্িবাদের 

নব্প্রচারে পীঠাদির স্থান নির্চদিশ ইহারাই করেন কিনা, তৎসম্বদ্ধে মতভেদ 

থাকিতে পান্জে। অনেক তন্ত্রের বর্তমান পরিচ্ছদ . পশ্চিমাঞ্চল হইতে: 

আগত বোক্ষণদল পরে দিয়াছেন, :এ উ!ক্তও বিচারসহছ । ধর্মপ্রচার এই 

ব্রাশ্মপদিগের ' ব্যবসায় ছিল না.) দিজ সদ্গাচার ও ধর্মসাধনায় -তীাহার। 

এবেশেনব হিন্দুভাবের আধর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।: শেষ সগ্চশতী 

৩৬৩. 



৪৬১ মধ্যবুগে বাজল।। 

প্রন্ডতি দেশীয় ব্রাহ্মণের! যখন ইছার্দের সছ্িত বৈবাহক ও অন্ত সন্বন্ধে- 
মেজা-মেশ। কম্িতে আরগু কেস, সেই ফালে অর্থাৎ নুসলমান 

অধিকারেই তাহাদের প্রভাব সর্মাজের নিগ্নতর ত্প্পে অনুভূত হইতেছিল। 

কিন্তু তেক্জ্রধান হষর্তেকালচক্রধানে পৌছিতে ফতটা সময় লাগে এবং 

বৌদ্ধ সহজ সাধন। এবং দেহতত্ব কতফকালে কি ভাবে চৌন্লাইয়। হিন্ুত্বের 

নৃতন বোতলে পোডু। হইয়াছে, এমব কথার সন্ধান একালের ছাওয়া-গাড়্ী- 
চালক কাবু সাধক পুপ্াবিৎ দিতে পারেন। 

সেন-বাজগণেক অধিঞারে বাঙ্গলায় জনসাধারণের মধ্যে পুঙাণ এবং 

তন্ত্রোক্ত শৈব ও-শাক্ত ধর্মের প্রচার যে যথেষ্ট হহয়াছিল, তাহ!র, প্রাণ 

সে কালের প্রস্থাদিতে এহং ধুলা আবিষ্কৃত দেবণৃর্তিগুলিতে পাওর়। যায়। 

দ্বিডূঞ্া হইতে আরম কিয়! অষ্টাদশ ভূজ। পর্যন্ত দেবীসুষ্ধি নান। যুগের সাধনা 
প্রকটিত কারতেছে। শক্তি-উপালন৷ আধুনিক এই মতবাদের পমালো6ল! 

বৃথা হইলেও এস্থলে দুই চারটি পৌরাণিক কথার ড্ল্লেখ কর হাইতেছে । 

খথেদের দেবীহুক্তে আগ্ভাশক্তি ভুল্মোক ও হ্যলোকের পরে বর্তমালা॥ 
স্বর্গ মত্ত ত্বাহাকে ধারণ কাঁরতে পারে না; কেনোপনিষদে এবং ছান্দ্যোগ্যে 

উমা. হৈমবতী [নংহবাহিনী ভগবভীর আচীন উপাখ্যান আছে। মৎস্য, 

কুরণ, ব্রঙ্গ, অগ্রি, মার্কণ্ডেঃ প্রভৃতি পুরাগে দেবীমাহাত্ম। বর্ণিত হইয়াছে। 

প্নেবী-ডাগৰতে শরৎকালে মহাপুজার উৎপত্তির বিষয় বণিত রহিয়াছে । 
রাষায়ণ, মহাভারত, হরিবংশে উদাদেবীর- বর্গন। আছে, কস্ত দৃর্গা পুজার. 

উল্লেখ নাই । : প্রাচীন, মতভপুরাণধৃত ছুর্গ'-সৃর্তি নির্খাণের ব্যবস্থ! দেখিলে, 

হর্দা-পুজার, প্রাচীন স্পষ্ট প্রতীয়মান হর ।' মহাভাগবত পুরাপের অষ্টোত্র-. 

শত নী'লপন্স দ্বায়। দেব-পুজ্লার় স্মাখ্যান: সক্তবতঃ কুত্তিবাস নিজ রামারণে 
গ্রছণ 'কর্ধিক্লাচ্ছেন.।. ভ্াগকতে ব্রঙ্গগোপীর পাতিলাভ-হ্রতে ভদ্ত্রকাঙ্গা 

কাত্যারনী পুজার উল্লেখ আছে ।. নার্কণ্ডেক্স-পুযলাগের তিনটি আখটাল, 



সর্ধবজন-পরিচি 5 ১ মহিযমর্দিনী ব1 চণ্তীপুঙ্গা এই পুরাধ হইতেই বাঙ্গালী 
পাইয়াছে। দেবা, কালিক! প্রভৃতি পুরাণে উল্লিখিত পূজাপদ্ধতি কিঞিৎ্ৎ 
পরবর্তীকালের হইতে পাবে । “কুন্নুক ভট্টের বংশে কংদনারারণ ছর্গাপুঙ্গার 
প্রতর্তন করেন* এ উক্তি কোন্ উল্লুকের মর্তিফ প্রস্থত জানি না।, 
কুত্তিবাসী রাষায়ণের বর্ণনা এবং চৈতন্তভাগবতে ছুর্গাপুজার বছপ্রচারের 
উল্লেখ এই শ্রেণীর লোকে লক্ষা করে না। বখুনন্দনের পূর্ববর্তী 
জীদত, রায় মুকুট, হলাযুধ, ৰিস্তাধর, জীমৃতবাহনাদি ছুর্গাপূজার কথা 

লিখিয়াছেন । উমা হৈমবতী কণা! লইয়! নান! পণ্ডিত নানা প্রকার জল্লন! 

কল্পনা করেন। প্রাচীনের। স্বর্গে অর্থাৎ হিমালয় অঞ্চলেই দেবদেবীর 

জাবাস কল্পনা করিয়াছিলেন একণ? আমলে না আনিয়া কোন্ পুজ। 
পাহাড়ে বা অসভ্য জাতির, ইহার নির্শরজন্ত এধুগের মনীধির অনেকট। 

মাথ। ঘামাইতেছেন । পুরাণকে নূতন প্রতিপন্ন করিতে পারিলে অনেক 

পণ্ডিত কৃতার্থ বোধ করেন। কিন্তু এযুগে আবার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ 

হইয়াছে । আগম ব তন্ত্রের উল্লেখ সংহিতা, পুরাণ এবং অন্ান্ত প্রাচীন 

গ্রস্েও আছে $ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষো যট্চক্রের উল্লেখ করিয়া 
তান্ত্রিক সাধন। লক্ষ্য করিয়াছেন । 

যোগাচার+ ম হাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধেরা 'প্রাচীন হিন্দু রি. যত 

আংশিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই । গুগ্তযুগে উত্তর-ভারতে 

হিন্দু এবং বৌদ্ধমতের আদান প্রদান অধিক হইয়াছিল। গুপ্ত সম্রাটের 

সময়ে সময়ে বৈদিক অশ্বমেধাদি হজ্ঞানুঠান করিলেও বৌদ্ধ প্রভাবে বৈষ্ণব 

মতই প্রধান্তঃ অবলগ্বন  করিয়াছিলেন। ভাগবতপুরাণেও বজ্ঞার্থে 

পপণ্ডবধের ব্যবস্থা আছে। দয়াধর্মের লমধিক প্রচার বৌদ্ধ গ্রভাবের.ফল 

সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবদেবীর মুর্তি কল্পনায় বৌদ্ধেরা বে পৌরাণিক হিন্দুর 
নিকট ধনী, একত্বা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; শৈব এবং শাক্ত 



৪৬৬ 77 মধ্যযুগে বাল! । 

আগম নিগমের বহুল প্রচার বাঙগলায় হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাদের 

জন্মস্থান পশ্চিমে । কান্তকুজব্রাহ্মণের। গুগুযুগের বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, বর্ণাশ্রম- 

ধর্ম, এবং পৌরাণিক পধেশপাসনার সহিত স্থপরিচিত ছিলেন । তাহাদের 
আগমনের পর হইতেই গোৌঁড়ে বেদবিহিত ক্রিয়। এবং বান্দেৰ বিুণ প্রভৃতি 
দেবমৃত্ঠি নির্মাণের প্রথ! চলিত হইল; প্রাচীন সিংহবাহিনী মৃর্তিগুলিও এই 

কালের বলিয়৷ অনুমিত হয়। সেন-রাজগণের এমর়ে দেশের সর্বত্র দেব- 

সূত্তির প্রতিষ্ঠা অধিক পরিমাণে হইয়াছিল বলিয়াই এখনও নানাস্থানে 
সুস্ির বছতর ভগ্নাৰশেষ দুষ্ট হয়। মুসলমান অধিকারের প্রথম যুগে 
“দেউল দেহর! ভাঙ্গে” উক্কিতে মূর্তিগুলির বর্তমান অবস্থার প্রধান কারণ 

নির্দেশ করে। বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবমুর্তির পার্থক্য অনেকেই লক্ষ্য 

করিয়াছেন বাঙ্গলায় বৌদ্ধ দেবমুর্তির অনুকরণে হিন্দুর দেবমূর্তি নির্মাণ 

সম্ভবপর । সূর্য্য, গঙ্গ। এবং চত্তীমূর্তিও বাঙ্গলার অনেক স্থানে ৃষ্ট হয়। 

সৃৎ্-প্রতিম! নির্মিত করাইর়। গৃহস্থের হুর্গোৎসব্প্রথ। কতকালের ইহ 

নিশ্চয়রূপে, নির্দিষ্ট না হইলেও ভারতের অন্তান্ত ভাগের মত বাঙলায় 

শক্তি উপাসনা যে পৌরাণিকযুগে ছিল, ইহ! ইঙ্গিত কর গিয়াছে। 
মহিষমদ্দিনী ভগবতীর আরাধনা [বিশেষভাবে প্রচলন ব্রাহ্মণ আগমনেরু 

সমকালবর্তী হওয়াই সম্ভব এবং দেই যুগেই বঙ্গে শৈবধর্ম্ের প্রসার বৃদ্ধি 
হওয়ায় অনেক তত্র নূতন পরিচ্ছদ পাহইয়াছে। শৈবাগমের এ্রাচীনত। 
কঠেস্ছ্টে স্বীকার করিলেও নিগম অর্থাৎ দেবী-প্রেঞ্ত তশ্্রগুলি যে 

বাঙ্গালীর নিজন্ব, ইহাই অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস। শাক্ত-ধর্মমতের 
প্রতিষ্ঠা বদি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কাতত্ব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহাতে বরং 

বাঙ্গাণীর গৌরর করিবার কিছু আছে; শক্তি-উপারন! যে বঙ্গে পরিপু 

হইয়াছিল তাহাতে কোন-সন্দেহ নাই। 

সেন-রাজগণের অনেকেই শৈব ছিলেন, ইহ তাহাদের অনুশাসনোক্ত 
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বিশেষণে প্রমাণিত হয় এ যুগে ব্রাহ্গণপ্রভাবে মধাবঙ্গের ভদ্রসমাজে 
শৈবধশন্ম যেমন প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, সেই সঙ্গে শৈব তন্ত্রগুলিরও 

ংখ্য বৃদ্ধি হইতেছিল। সমাজে সদাচার এবং ধর্মমভাৰ পরিপুষ্টির নিমিত্ত 

রাজ। এবং সমাজ-নারক বর্গের সমবেত, চে বিশেধ ফলবতী হইছ্রাছিল। 

উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধভাবাপন্ন সাধারণ পোকের মধো শৈবমতে অন্ধ প্রাণিত 

নাথ সম্প্রদাফের সাধন। দমধিক সমাদর লাভ করিতেছিল; পক্ষান্তরে বৌন্ধ 
তান্ত্রিক সাধন। এবং নহজজিয়। নতও নানাশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রসার 

লাভ করিতেছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গে নিয়শ্রেণীর লোকে বৌদ্ধ ধর্ম- 

দেবতার উপাপনায় আনন্দ লাভ করিত। এমন সময়ে বিদেশীয় ধর্মান্ধ 

জাতির আক্রমণ ও উৎগীড়নে উত্তম ও মধাবঙ্গ ব্রস্ত হইল। কিরৎকাল 

মুহমান অবস্থায় সমাজ কৃন্মবৃত্তি অবহন্বন করিল। পরে ক্রমশঃ দেশের 

অবস্থা এবং জাতিগত আচার ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখির। সমাজ-রক্ষার 

চেষ্ট। চলিপ। দায়ভাগে জীমৃতবাহন ববহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই শান্ত 
ব্যাখ্যা করিয়া গেলেন; ভবদ্দেব বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড মিলাইয় 

বৌদ্ধভাবাপন্ন জনপমাজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পদ্ধতি প্রচার করিলেন। 
নিবন্ধকারেরাও এঁ ভাবে বাঙ্গালী হিন্দুর নিমিভ স্বতির বাধ্য স্বাতন্ত্র্য 

রক্ষার দিকে মনোধোগ দিলেন । এখন পৌরাণিক দেবদ্দেবী ব্যতীত 

মনসা, বাহ্থলী, যঠী প্রভৃতিও স্থান পাইলেন। স্মার্ভ রঘুনন্দন কর্তব্য 

এবং ৰাবহার উভয় দিকেই লক্ষ্য বাখিয়াছেন। “দেব পৃজায় সকলেরই 

অধিকার আছে, এই প্রাচীন মত নিবন্ধকারের মধ্যে তিনিই বিশেষরূণে 

ধরিয়াছেন ; নান! দেবতার স্ষ্টিতে এই মতের প্রচলন আবশ্তক ছিল। 

তখন ছিন্দুর তন্ত্র বৌদ্ধ তন্ত্র মনত্রও স্থান পাইয়াছিল। বৌদ্ধ সহজিয়া মত 

দেহতত্বে মিলিয়া, হিন্দুর ষট্চক্রের এবং কুলকুগুলিনী আদি শ'স্তর মধ্য 
দিপ্না' তান্ত্রিক মতের কুলন্ত্রী সাধন প্রভৃতি অভিনৎ ব্যাপারের রচনা 
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করিতেছিল। দেহস্থ আত্মাই পরমাত্মা-_ তাহার ধ্যান ধারপাই ধর্ম, 
দেহভা্ডে আত্মস্থ নেতাই পরম দেবতা,-_ইত্যাদি মত বৌদ্ধ এবং হিন্দু- 
ভাবে মিলিয়। কয়েক শতাবীতে গঠিত তইয়াছে। 

ছিনুধুগে বাঙ্লায় পৌরাণিক ভাগবত ধর্্ের সাধনায় বান্ুদেব বিজু 

মুর্ঠির আবাধনা প্রচলিত ছিল, পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে । শেষদিকে 
যখন পশ্চিমাঞ্চলে সনক এবং নিম্বার্ক প্রভৃতি ভাগবত-সাধকে র৷ “যামেকং 
শরণং ব্রঞ্জ উপদেশ অবলম্বনে শ্রীকষে আত্মসমর্পণ এবং এঁকাস্তি কী ভক্তিই, 

সার ধর্ম এই মতের বিশেষ প্রচার করিতেছিলেন, তথন নানাস্থানে রাধা- 

কৃষ্ণের উপাসন। প্রচলিত হইতেছিল। “রসো.6ঃ মঠ এই মঙ্াবাকা 

পথচাপাসকের মধ্যে ষ্ণবেরাই বিশেষরূপে নিজ সাধনায় নিফোগ করিয়। 

শ্্ীযাধ! ও সখীবর্গের মধুর কৃষ্ে তন্মপ্ততার অনির্বচনীয় সুধারস উপভোগের 

প্রয়াস পাইয়াছিলেন । ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণের শেষাংশ ষে যুগেই রচিত 

হউক, হাল সপ্তশতীর “বাধা” সংযুক্ত গাথা প্রক্ষিপ্ত হউক বানা হক, 

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে নব ভাগবত ধর্মের স্রোত ষে আর্ধ্যাবর্তের পূর্বভাগে 
প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । অজেয় কবি জয়দেবের 
কৃষ্ণপ্রেমের বন্ঠা আকস্মিক নহে। সেক শুভোদয়। গ্রন্থে উল্লিখিত লক্ষ দ- 

গেনের ব্রাজসভাযন বৈষধুব বৈষ্ণবীর ঝীর্তন নর্তভনের বাপার সম্ভবতঃ 

জয়দেবের গীতাবলী প্রসঙ্গেই হইয়াছিল। কিস্তি সে যুগে শৈব শাক্- 

প্রধান গৌড়ীয় ভদ্রসমাজে এই নব বৈষ্থবধন্মের প্রভাব সমধিক বিস্তৃত 

হইবার অবকাশ পার নাই। ' একদিকে সহজ সাধনার সহিত সঙ্গতি 

রাখিয়া যেমন এই বৈষ্ঞব মতের প্রসার হইতেছিল, অন্যত্র তেমনই 

তক্ত্রোন্ত বাঁমাচার - এবং বীর়াচার _সাধনও কালবশে “অপচার আনিয়া 
ফেলিতেছিল। | 

নারীর ছাবভাব দর্শলে লালসা-বন্ধ মূঢ় মানব কানপ্রবৃত্তির পরিচর্যা 
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ধাবিত হুইবে, ইহা। স্ব্ভাবিক। তাহাকে পাইবার আশার ধর্ম্নের ভাগ 

করিয়। সহজ ব৷ যুগল সাধন] যে উৎকৃষ্ট পদ্থ, সময়ে ইহা! বুঝাইন়1 রূপলীকে 

আবদ্ধ করা! চলে, কারণ ধর্সাধন কামিনীর নিঙ্গেরও কাম্য । ধর্মের 

নামে অধন্থম সর্বত্র সকল সমাজেই চলিঘ্াছে ॥ ধর্ম্ভাব বাঙ্গালীর 

মজ্জাগত, কাম-কলার উত্তেজনাও দেশের প্রকৃতির নিমিত্ত এখানে 

অধিকতর; স্থতরাং উভয়ে মিলিতে অধিক সমন্প লাগে না। তাই 

অর্বাচীন বৌদ্ধের সহজ সাধনা, বৈষ্ণবের যুগল এবং শান্ত তান্্রকের 

পঞ্চতত্বে যোগিনী সাধন, ইত্যাদি বাপার বাঙ্গলার নবম মাটিতে সত্বরে 

পুষ্পে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিষাছিল। এইভাবে তান্ত্রিক সাধনার 'অপ- 

বাবহারে চতুর্দশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী শাক্তসাধক খন ইন্দ্রিরসেবাকে 

ধর্মের অঙ্গীভূত করিনা লইতেছিল ; মঙ্গলচণ্তী, মনসা, বান্ুণী প্রতৃতির 
পুজার এবং তামসিক উৎসবে সাধারণ লোকের ধন্ম-কন্দম যখন বিকৃত্ত 

হইয়াছিল, তখন প্রতিক্রিয়া ভাগবত বৈষ্ণব মতের নব আবির্ভাব লজ 

হইল। চৈতন্ত ভাগবতে বণিত এ যুগের মধ্যবন্গের ধন্ম ও সমাজের অবস্থ। 

পৃর্ব্রেই উল্লেখ করা হইয়াছে (১)। উচ্চ শ্রেণীর লোকে বর্ণাশ্রম ধর্র/ 

দেব ও মতিথিসেব। যথারীতি পালন করিলেও সাধারণের ধর্মজ্ঞান ও 

নৈতিক অবস্থা বড় ডচ্চ ছিল না । ছুইশত বর্ষের উদ্ধীকাল বিপ্লবের এবং 

অনাচার অত্যাচারের পরে ছোদেন শার সমকালে বথন দেশে শাস্তি ও 

স্থশাসনের প্রতিষ্ঠা হইল তখন মধ্যবঙ্গে শান্ত্র-চর্চার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 

সামাজিক আচারেরও অনেক পরিমাণে সংস্কার সাধনের বাবন্থ। ভইত্তে- 

ছিল। কিন্তু, এই সংস্কারের ফল সমাজের নক্স্তরে প্রবেশলাভ অজ্প- 

কালের মধো করিতে পারে নাই। 

গীতাগোবিন্দ রচনার বৃগে রাধাক্কব্ঃ উপাসনা পচ হপরিভিত 
সপ এ পাল জা পা 

| (১) ২২৩ পৃষ্া।; অ্রমক্রমে এস্থজে 'চৈতন্ত চরিতা মুভ" ছাপা হইয়াছে । 
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ছিল। মহারাজ লক্গণসেনও এই নব বৈষ্ব ফঈ্তের অনুকূল ছিলেন । 

পরব্তীকালে সাধারণের মধ্য কৃষ্ণনীলা যে ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, 

সম্প্রতি প্রকাশিত বড়, চণ্তী্দাসের কৃষ্ণ-কীর্ভনে তাহার আভাষ আছে। 

ব্রহ্মবৈধর্ত পুরাণে উল্লিধিত- রাধাকৃষ্জ কথ। পশ্চিম বাঙ্গলার নিম শ্রেণীর 

নায়ক-নাপ্রিকার উপযুক্ত হইয়। কি সাজ পাইয়াছিল, তাহা এই . কীর্তনে 
দৃষ্ট হয় (২)। এখানে কুটিনী বড়াই বুড়ীর কার্যয-কলাপ এবং রাধা- 

কৃষ্ণের কথাবার্তা ও বাবহার তখনকার গোয়াল! সমাজের. উপযুক্ত হইতে, 

পারে। ষে চণ্ীদাস 'কাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গে আকুল করিল 

মোর প্রাণ প্রভৃতি অমূল্য গীতাবলী রুচনা করিয়া অমর হইয়াছেন, তিনি 

নিশ্চয়ই অপর এক ব্যক্তি। তাহার ভাষা! কীর্জনীয়াদের দ্বারা কালে 

কালে রূপাস্তব্িত হইয়। বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। 

জ্ীচৈতন্ত যে চত্তীদাসের রূদ-কীর্তন সঙ্গোপনে আন্বাদন করিতেন, তিনি 

এই চণ্তীঙ্াস তাহাও নিশ্চয় । বিদ্যাপতি বা এই চণ্তীদাসের গীতের 

আদ্দিরল সাধক রাধাকৃফ্ণের বিহারের আধ্যাত্মিকভাবে সহজে লইতে 

পারেন ; বড়, চ্তীদাসের অনেক গীত সহজিয়া ভাবে গঠিত বলিয়৷ মনে 

করা বাইতে পারে, কিন্ত খাটি ছিন্দু টব ইঞাকে কৃষ্লীলার আদর্শ 
বর্ণনা বলিয়! গুহুপ কাঁরতে পারেন না। যাহ! হউক, ত্রয়োদশ এবং 

চতুর্দশ শতাব্পীতে বাঙ্গলার় রাধাকৃষ্জের উপাসন। স্কানে স্থানে প্রচালত 
থাকিলেও ভদ্রলসমাজে উচ্থার বহুল প্রচার হয় নাই । বৃন্দাবন দার “সংদার 

কুষ্ঃভক্তিশৃন্ত+ বলিয়া! আক্ষেপ কারয়াছেন ; গীতা ভাগবতাদি পাঠকেরাও 

ভক্তিমার্গের ব্যাথ্য। করেন না বলিয়াছেন । অতঃপর "পরম বৈষ্জ্ 

মাধবেক্্র পুরীর শিষ্যান্তুশিষ্যবর্গ যখন নবন্ধীপে ভাগবত-ধরন্মের চচ্চা আরম্ত 

্ (২ ) এ বিষরে মঃ হয়প্রনাদ শাস্ত্র মত গ্রন্থণ করিতে পারি না। তিনি 'কু্ণ-: 

কর্ন" জরদেবের পূর্বাবন্তী বলেন; প্রমীণ যথেষ্ট দেন নাই। ৫ 
টা 
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করিজেন, তখনই গয় ইইতে অন্ততম প্রধান শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট 
উপদেশ পাইর৷ শ্রীগৌরাঙ্গ গুছে ফিরিলেন। ্ীবাস-ভবনের ধর্মসভা 
গৌরচন্ত্রের প্রেমভক্কির উচ্ছ্বাসে এক অপূর্ব্ব নবরসে প্লাবিত হইল । তখন 
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ আদিয়! যোগ:দিঞোন। শ্রীচৈতন্যের মধুর: 

ধর্মভাব সম্মুখে জ্বলন্ত বর্তিকার মত পথ দেখাইন্থা দিলে আর ধর্ম-ব্যাখণার 

প্রয়োজন বুহিল না। প্রচারকের যাহ! অসাধা, তাহার ভাবমদী রাগান্ুগ। 

» ভক্তি সহজেই লোকের মন €শর্দিকে আকুষ্ট করিল। শ্রীরনশ সনাতনাদি 

পণ্ডিত বিষয়ী লোকও সংসার ত্যাগ করিয়। প্র ভাবে মনপ্রাণ অর্পণ 

করিলেন; আচা জমিদারপুত্ত রথুনাথ ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়! ধন্ত 
হইলেন। 

মধ্যবঞ্জের শাক্ত ভদ্রলমাজ এই নখ বৈষুব ভাব গ্রহণ করিল ন। 

শান্ত-ব্যবসায়ী পুত সমাজে সন্গাপার ধর্ম প্রাণত। চিত্ত বিকার বলিয়া 

সকল যুগেই উপেক্ষিত হইয়া! থাকে । শ্রীচৈতন্ত শ্রঠক্ষেরে এবং তাহার 

প্রধান শিল্বর্গ বৃন্দাবনে ব্রহিয়া গেলেন। ত্যাগী নিত্যানন্দ পরিণতধর়সে 

ছইটি বিবাহ করিয়! নবধন্ম স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । পাধ্তীরা 
নিন্দ! করিলেও তীহার প্রভাব ও উপদেশে সপ্তগ্রামী স্থবর্ণ বণিক প্রভৃতি 

সমাজে উপেক্ষিত জাতি সত্বরেই এই ধন্্মত গ্রহণ করিল। কচৈতগ্য 

রন্মভাবের আদর্শ ই দেখাইয়া গেলেন; মতের ব্যাখ্যা দিলেন বুন্দাবনের 

গোম্বামীরা । বৈষ্ণব সমাজের নবপ্রাতষ্ঠ। নিত্যানন্দ এবং পরবর্তীকালে 

জ্ীনবাস আচাধ্য প্রভৃতি গুরু পরম্পগার ক্ণূর্যা। প্রথম বুগে প্রবর্তক 

এবং আচাধে/র। পথ দেখাইলেন, মহাজন কবিগণ উৎকৃষ্ট গীত রচনা, 

করিয়া নব বৈষ্ণব সাধনার পুষ্টিসাধন করিলেন, কিন্তু কালবশে এই 

ঞ্রভগবানে আত্ম-সমর্পণ ক্রিয়ারও অপবাবহার আসিয়া যুটিল। শ্রীচৈতন্ের 

জগন্নাথ দর্শনে সেইত পরাণ নাথ পাইন, যার লাগি মদন দহনে ঝুরি, 
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গেন্গ* এই উক্তি এবং তাঙার বিরংভাবের বিকাশ "ধারণে ধারণ। করিতে 

অক্ষম। কবিরাজ গোস্বামীর “মোর পিতা, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। 

এইভাবে যেই করে মোরে শুদ্ধ রৃতি+, উক্তি এবং কাম €প্রমের পার্থক্য 

নির্দেশ সাধারণ বৈষণবেখু বোধগম্য হর. নাই। মাধুর্ধ্যরূসে পতিভাবের 
ভজন, হৃদয়ের ব্যাকুলত।-_-একান্ত নিষ্ঠার জ্ঞাপক; ইহ ব্যক্ত করিতে 

বাঙ্গালী সমাজে পর্তন্ত্রা নারীর ভাবউ লক্ষ্য হইয়া! থাকে । তাই ঝাঙগলায় 

পররকীয়৷ মতের কল্পনা, যোধিৎ সম্ভোগরূপ প্রেমের ভিতর দিয়া সহজ 

পম্থার মহাসুখবাদের সহিত মিলিয়াছে। কৃষেজ্িয় প্রীতি বাহ হিন্দু 

বৈষ্বের প্রধান কাম্য, তাহাই এইভাবে বিকৃত হইয়াছে। অলস, 

ভোগাসক্ত বাঙ্গালী তৈষব শেষে পরকীয় সাধনার পক্ষপাতী হইয়। পড়িয়া” 

ছিল। আমাদের সাহিত্য ৪ জাতীয় স্বভাবের অন্ভুমরুণ করিয়। ধন্মমত 

সকলের পুষ্টিসাধন কর্রিয়াছে। সেই ভন্তই বৌদ্ধ দৌহায় সহজ সুখ ধর্মের 

তঙ্গীভূ' ; শাক্ততন্ত্রে পঞ্চতত্ব মকার সাধনায় এবং বৈষ্ৰ প্রেম কামে 

পরিণত হইয়াছে । সময়ে সময়ে আগমবাগীশের ফত সাধক শাক্জনতের 

এবং নযোত্তম প্রভৃতির মত সাধু বৈষবের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের উগ্চম 

করিলেও. অধঃপতিত বজীয় সমাজে সাধারণ লোক ধর্ম-ব্ষিয়ে নিতান্ত 

নিঙ্গীব- অবস্থাতেই কালাতিপাত করিসষ্কাছে । যেভাবে এই অধ্যায় শেষ 

করিবার ইচ্ছ। ছিল, গ্রন্থ প্রকাশে নিতান্ত বিলম্ব ঘটায় তাহা ন। হইয়া এই 

স্বানেই উপসংহার হইল। 
বিরাজ 

.ম্পু্গ 
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